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على دراسة حول حاجيات يصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كل سنة التقرير الوطني حول التشغيل، والذي يحتوي 
 .المؤسسات إلدماج المتخرجين الجدد باإلضافة الى أبرز إشكاليات التشغيل

 
، أفصح المعهد 2017ونظرا لتزامن االعداد لهذه الدراسات مع اصدار دليل التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 

تائج الدراسة المتعلقة بمعدل طول مدة االنتظار ألول إدماج العربي لرؤساء المؤسسات عن جزء من التقرير والمتمثل في ن
 .مهني، وذلك لتمكين الناجحين في البكالوريا من االستئناس بهذا الدليل

 
ولئن بيّن التقرير ضعف مؤشر انفتاح المؤسسات الجامعية على محيط الشغل، فانه يمنح رؤية واضحة لسوق الشغل في 

الشغل من نظرة شاملة على واقع الشغل والتشغيل بالبالد، وتوعيتهم بأكثر االختصاصات تونس، من شانها ان تمكن طالبي 

 .تالؤما مع طلبات سوق الشغل والقطاع الخاص
 

االف من خريجي الجامعات، وكشف ان معدل طول مدة  10ولقد تم اعداد هذا التقييم بناء على مسح شمل أكثر من *
؛ ليرتفع للثالث سنوات حسب نتائج 2016ى الوطني قد بلغ العامين ونصف سنة االنتظار ألول إدماج مهني على المستو

 .سنة
 

 
  

 المقدمـــة.1
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 2017جوان  16إلى   2017جانفي  16من      فترة انجاز المسح 

 

 1201في الفترة  الشهاداتخريجي الجامعات الحاصلين على    العينة المستهدفة-

2016  

 

 الشبكات االجتماعية على اإلنترنت      الطريقة المعتمدة لجمع المعطيات 

 

 الجامعات من   خريج 00031  حجم العينة 

 

 

وتجدر اإلشارة الى أن معدل طول مدة االنتظار ألول إدماج مهني على المستوى الوطني ال 

   (3000).يأخذ بعين االعتبار الخريجين الذين يواصلون دراستهم

 التقديم العام للمسح  2 .  
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  مفاهـــــيم  3 .  
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 الجامعــة المكــان

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 تونس– 1983أفريل  9، شارع 94 
 جامعة تونس

 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

 المنار تونس -المركب الجامعي 
 جامعة تونس المنار

 المعهد العالي ألصول الدين

 تونس  -ساحة معقل الزعيم  
 جامعة الزيتونة

 بمنوبة المعهد العالي لفنون الملتيميديا

 المركب الجامعي بمنوبة
 جامعة منوبة

 كلية العلوم ببنزرت

 بنزرت -جرزونة 
 قرطاججامعة 

 كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

 نابل -نهج الحبيب ثامر 

 مقر جامعة جندوبة

 جندوبة الشمالية –الجامعي، شارع إتحاد المغرب العربي المركب 

 جامعة جندوبة

 المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة

 باجة -شارع البيئة 

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 الكاف -نهج صالح عيّاش  5

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

 الجنوبيةسليانة  – 1956أوت  13شارع 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 سوسة 4000 -ساحة المحطة 
 جامعة سوسة

 كليتي الصيدلة وطب األسنان

 المنستير -شارع ابن سيناء 
 جامعة المنستير

 المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية

 المهدية -شارع الطاهر الحداد 

 المعهد الثانوي ابن رشيق بالقيروان

 القيروان المدينة -أم ماللنهج 

 ديسمبر بسيدي بوزيد 17المركب الشبابي  جامعة القيروان

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 القصرين -شارع البيئة 

 فضاء ميامي سنتر

 صفاقس - 3طريق سيدي منصور كلم 
 جامعة صفاقس

 المعهد الثانوي الحسين بوزيان بقفصة
 جامعة قفصة

 الثانوي أبو القاسم الشابي بتوزرالمعهد 

 مقر جامعة قابس

 قابس 6000 –شارع عمر ابن الخطاب 

 جامعة قابس

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 قابس -شارع الجيالني الحبيب 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

 مدنين –طريق بن قردان 

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 تطاوين -المهرجان حي 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس
اإلدارة العامة للدراسات  رادس المدينة -نهج القدس 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس التكنولوجية
 صفاقس –البستان  2.5طريق المهدية كلم 

 

  الجامعات  4.
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 ( كالتالي: 8)بداية من الصفحة تبين الجداول الموالية 

 

 8ص  اللغات واآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 1

 16ص  التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 2

 22ص  الحقوق والعلوم القانونية 3

 23ص  العلوم اإلقتصادية وعلوم التصرف 4

 29ص  والدراسات التكنولوجيةالعلوم االساسية  5

 49ص  الهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية 6

 50ص  الدراسات الطبية وشبه الطبية 7

 52ص  العلوم الفالحية والبيوتكنولوجيا والبيئة 8

 

 

 اإلجازات والشعب المفتوحة 5.
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 واالجتماعيةاآلداب واللغات والعلوم االنسانية        1
 

      2016                                          2017 التخصصات                    الرمز                        الـمؤسســة والجامعة                      اإلجازات            

  

 اإلجازة األساسية

في اللغة واآلداب 

  والحضارة

 العربية

 

 
 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونسكلية 

 جامعة تونس
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 10101

  

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 11101

  

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج 
 اللغة واآلداب والحضارة العربية 12101

  

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
 جامعة تونس المنار

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 13101
  

 المعهد العالي للغات بنابل
 جامعة قرطاج 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 20101
  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
 جامعة سوسة

 العربيةاللغة واآلداب والحضارة  30101
  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
 جامعة صفاقس

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 40101
  

 المعهد العالي للغات بقابس
 جامعة قابس 

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 50101
  

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 والحضارة العربيةاللغة واآلداب  51101

  

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بقفصة
 جامعة قفصة

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 60101

  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
 جامعة القيروان

 اللغة واآلداب والحضارة العربية 70101
  

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة 

 اإلنقليزية

 
 سنوات )أمد( 3

 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 جامعة تونس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 10102

  

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 جامعة منوبة

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 11102
  

 العالي للغات بتونسالمعهد 

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 12102

  

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 13102

  

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في االنسانيات بتونس
 جامعة تونس

 واآلداب والحضارة اإلنقليزيةاللغة  14102

  

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 21102

  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 30102

  

 المعهد العالي للغات المطبقة  بالمكنين

 المنستيرجامعة 
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 31102

  

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 32102

  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 اإلنقليزيةاللغة واآلداب والحضارة  40102

  

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 50102

  

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين
 جامعة قابس

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 51102

  

 جامعة قفصة المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في اإلنسانيات بقفصة 
 

 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 60102

  

 



9 

 

 
 

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب 

 والحضارة اإلنقليزية
  سنوات )أمد( 3

 
 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان
 جامعة القيروان

   اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 70102

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 االنسانيات بسبيطلةفي 

 جامعة القيروان

   اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 71102

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
 جامعة جندوبة

   اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 80102

 بباجة للغات التطبيقية واإلعالميةالمعهد العالي 

 جامعة جندوبة
   والحضارة اإلنقليزيةاللغة واآلداب  81102

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

   اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 82102

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة والحضارة 

 واألدب الفرنسي
  سنوات )أمد( 3

 
 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 10103

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 جامعة منوبة

   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 11103

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 12103

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 المنار جامعة تونس
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 13103

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 20103

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 30103

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 صفاقسجامعة 
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 40103

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 50103

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 
 قابسجامعة 

   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 51103

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 60103

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتوزرفي االنسانيات 

 جامعة قفصة

   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 61103

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
   الفرنسياللغة والحضارة واألدب  70103

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
   اللغة والحضارة واألدب الفرنسي 80103

 اإلجازة األساسية

 في اللغة واآلداب

 والحضارة اإلسبانية

المادة االختيارية إسبانية  سنوات )أمد( 3
 إجبارية

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
   اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 10104

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
   اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 11104

 المطبقة  بالمكنينالمعهد العالي للغات 

 المنستيرجامعة 
   اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 30104

 بقابسالمعهد العالي للغات 

 قابسجامعة 
   اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية 50104

 اإلجازة األساسية 

 يةيطالفي اللغة واآلداب والحضارة اإل

 (سنوات )أمد 3  

 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 جامعة منوبة

   يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 10105

 للغات بتونسالمعهد العالي 

 جامعة قرطاج
   يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 11105

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
  يةيطالاللغة واآلداب والحضارة اإل 40105

 

 
 
 



10 

 

 اإلجازة األساسية 

في اللغة واآلداب والحضارة 

 انيةلماأل
 سنوات )أمد( 3

 

 

 إجبارية المادة االختيارية ألمانية
 

 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة
 جامعة منوبة

   انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 10106

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
   انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 11106

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بالمهدية

 المنستيرجامعة 

   انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 30106

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
   انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 50106

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
   انيةلماللغة واآلداب والحضارة األ 51106

 اإلجازة األساسية

 الروسيةفي اللغة واآلداب والحضارة 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
   الروسيةاللغة واآلداب والحضارة  10107

 اإلجازة األساسية

في اللغة واآلداب والحضارة 
 الصينية

 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
   الصينيةاللغة واآلداب والحضارة  10108

 اإلجازة األساسية

 األنتروبولوجيا في 
 االجتماعية والثقافية

 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
   األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 10118

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
   األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية 30118

 ساسيةاإلجازة األ

 في علم االجتماع
 سنوات )أمد( 3

 

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 بتونس

 جامعة تونس

10120 

 الديموغرافيا

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

 علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة 

  

 للعلوم اإلنسانية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
11120 

 علم اجتماع الثقافة والعائلة واالتصال

   علم اجتماع العمل والتنمية والبيئة

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   علم االجتماع 40120

 يةساساإلجازة األ

 في علم النفس
 سنوات )أمد( 3

 

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 بتونس

 جامعة تونس

   علم النفس 10121

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
   علم النفس 11121

 اإلجازة األساسية

  في الفـلــسـفـة
 سنوات )أمد( 3 

 

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 بتونس

 جامعة تونس
ـفـة 10122    الفـلــس

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
11122 

 تاريخ الفلسفة والفلسفة العامة

   االيتيقا والفلسفة السياسية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
ـفـة 40122    الفـلــس

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 القيروان جامعة
ـفـة 70122    الفـلــس

 اإلجازة األساسية

 في التاريخ
 سنوات )أمد( 3

 

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 بتونس

 جامعة تونس

   التاريخ 10123

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
   التاريخ 11123

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
 سوسةجامعة 

   التاريخ 30123

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   التاريخ 40123

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة
 جامعة جندوبة

   التاريخ 80123
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 اإلجازة األساسية 

 ياففي الجغرا

 سنوات )أمد(3 

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 
 تونسجامعة 

   يافالجغرا 10124

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
   يافالجغرا 11124

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
   يافالجغرا 30124

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
 جامعة صفاقس

   يافالجغرا 40124

 اإلنسانية بجندوبةالمعهد العالي للعلوم 

 جامعة جندوبة
   يافالجغرا 80124

 تاريخ الفنفي اإلجازة األساسية 

 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
10125 

 الفنون القديمة والوسيطة

 الفنون الحديثة والمعاصرة
  

 اإلجازة األساسية 

 تاريخ الفنعلم اآلثار وفي 
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 بالتعاون مع جامعة كمبلو نانسي جامعة منوبة
   تاريخ الفن واآلثار  10166

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   علم اآلثار وتاريخ الفن 40166

 اإلجازة األساسية 

 ةفي العلوم اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

 

 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
10138 

 حضارة إسالمية 

 أصول الدين 

 الفقه وأصوله

 ن والحديثآالقر

  

 بالقيروان للعلوم اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
70138 

 الخطابة واالتصال

 الفقه المقارن والقانون

 األديان المقارنة وحوار الحضارات

  

 اإلجازة األساسية 

 في العلوم الشرعية 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10139 

 الشريعة والقانون

 الحضارة االسالمية

 ن والحديثآالقر

 أصول الدين

 االقتصاد والمالية االسالمية

  

 ية ساساإلجازة األ

 مناهج وتقنيات علم اآلثارفي 
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان

 جامعة القيروان
   مناهج وتقنيات علم اآلثار 70162

 اإلجازة األساسية 

 في الخدمة االجتماعية
 سنوات )أمد ( 3

 

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10355 
 تنمية اجتماعية

 إحاطة ودفاع اجتماعي
  

 اإلجازة التطبيقية 

 في الفرنسية

 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للغات بتونس
 جامعة قرطاج

   مهن الوساطة الثقافية 10148

 المعهد العالي للغات بنابل
 جامعة قرطاج

21148 
 اإلدارة والتصرف

 
  

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
   اإلدارة والتصرف 30148
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 كلية األداب والعلوم االنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   فرنسية األعمال 40148

 بمدنين للعلوم اإلنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
   يةالمهن الثقاف/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال  50148

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بتوزر

 جامعة قفصة

   يةالمهن الثقاف/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال  61148

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
80148 

 ية المهن الثقاف/  اإلدارة و االقتصاد/  االتصال 
   فرنسية األعمال

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

   االتصال  81148

 اإلجازة التطبيقية 

 في االنقليزية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للغات بتونس

 جامعة قرطاج
 اإلتصال 11149

 

 
 

 نسانية بتونسالمعهد العالي للعلوم اإل

 جامعة تونس المنار
   والعالقات الدولية االنقليزية 12149

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 اإلنسانيات بتونسفي 

 جامعة تونس

   انقليزية األعمال 13149

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بزغوان

 جامعة تونس

   األعمال انقليزية 20149

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
   انقليزية األعمال 21149

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 المنستيرجامعة 
   انقليزية األعمال 31149

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   انقليزية األعمال 40149

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
   انقليزية األعمال 50149

 بمدنين للعلوم االنسانيةالمعهد العالي 

 جامعة قابس
   انقليزية األعمال 51149

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 بسبيطلة اإلنسانياتفي 

 جامعة القيروان

   انقليزية األعمال 71149

 المعهد العالي للغات التطبيقية
 بباجة اإلعالميةو  

 جامعة جندوبة

   انقليزية األعمال 80149

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في اإلنسانيات بالكاف

 جامعة جندوبة

   انقليزية األعمال 81149

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
   انقليزية األعمال 82149

تدريس اللغة  اإلجازة التطبيقية في

 االنقليزية في التعليم األساسي
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بتونسنسانيات في اإل

 تونسجامعة 

   تدريس اللغة االنقليزية في التعليم األساسي 10150

 الترجمةاإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
 جامعة المنستير

   الترجمة 30147

 اإلجازة التطبيقية 

 لغة اإلشاراتفي 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 المنارجامعة تونس 
   لغة االشارات 10119

 اإلجازة التطبيقية في الروسية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للغات بتونس
 جامعة قرطاج

   سياحة و تراث 10153
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  اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية
 سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية اسبانية إجبارية                                    

 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
   اإلسبانية 10154

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
   تجارة دولية 11154

 بالقيروانكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 جامعة القيروان

   اإلسبانية 70154

 بباجة اإلعالميةالمعهد العالي للغات التطبيقية و 

 جامعة جندوبة
   سياحة و تراث 80154

 اإليطالية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

 المادة االختيارية إيطالية اجبارية

 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 المنار جامعة تونس
   تجارة دولية 10155

 المعهد العالي للغات بنابل

 جامعة قرطاج
   اقتصاد وتصرف 20155

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 
 في االنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

   تجارة دولية 30155

 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

 جامعة المنستير
   سياحة و تراث 31155

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
50155 

 تجارة دولية

 اقتصاد وتصرف
  

 األلمانية اإلجازة التطبيقية في 
 سنوات )أمد( 3

 إجبارية المادة االختيارية ألمانية

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
   تجارة دولية 10156

 بباجة اإلعالميةالمعهد العالي للغات التطبيقية و 

 جامعة جندوبة
   اقتصاد 80156

 اإلجازة التطبيقية في حفظ 

 الممتلكات الثقافية وترميمها 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
   حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 10161

 واإلنسانيات بمنوبةكلية اآلداب والفنون 

 جامعة منوبة
   حفظ اللوحات على القماش وترميمها 11161

 بتونس للحضارة اإلسالميةالمعهد العالي 

 جامعة الزيتونة
 حفظ الوثائق وترميمها 12161

 
 

 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30161 

المحافظة على العقارات وترميمها )الصخور 

 المنحوتة، الفسيفساء، المساحات المزوقة(

 

 
 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 40161

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
 جامعة قابس

 تهيئة الحجارة ومشتقاتها في الجنوب الشرقي  50161
 من البالد التونسية

 
 

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في علم االجتماع
 سنوات )أمد( 3

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
   العمل التنموي و المشاريع الصغرى 11163

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
40163 

 الوساطة و الخدمة االجتماعية

 المستقلالتنمية المحلية و العمل 
  

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بقفصة اإلنسانياتفي 

 جامعة قفصة

60163 
 علم اجتماع المؤسسة

 تنمية الموارد البشرية للمؤسسة
  

 اإلجازة التطبيقية في اآلثار
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

 جامعة تونس المنار
   اآلثار  10167

 اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروانكلية 

 جامعة القيروان
   التصرف في التراث األثري و تنميته 70167
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 اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا
 سنوات )أمد( 3

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
   التهيئة الترابية 10168

 واإلنسانيات بمنوبةكلية اآلداب والفنون 

 جامعة منوبة
 الجغرافيا 11168

 

 
 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
   جغرافية التهيئة و المحيط 30168

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   الخرائطية 40168

 التاريخاإلجازة التطبيقية في 

 والتقنيات السمعية البصرية
 سنوات )أمد( 3

 

 بتونس واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة تونس
   التاريخ والتقنيات السمعية البصرية 10169

 اإلجازة التطبيقية في التراث
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
   الطبيعي التراث 10170

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة

 جامعة سوسة
   مهن التراث 30170

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس
 جامعة صفاقس

   مهن التراث 40170

 التراث الثقافي اإلجازة التطبيقية في
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالى لمهن التراث بتونس

 جامعة تونس
   تثمين التراث الثقافي 10171

 التراث  اإلجازة التطبيقية في

 والتقنيات السمعية البصرية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالكاف
 جامعة جندوبة

   التراث والتقنيات السمعية البصرية 80172

 الزخرفة  اإلجازة التطبيقية في

 التراثية وتقنياتها
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
   الزخرفة التراثية وتقنياتها 70173
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 اإلجازة التطبيقية 

 في فنون التراث اإلسالمي
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي ألصول الدين بتونس

 جامعة الزيتونة
10260 

 فنون التراث اإلسالمي

   المطبقة على الفنون اإلسالمية االملتيميدي

 اإلجازة التطبيقية

 في التدخل االجتماعي 
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10548 

 رعاية وإدماج

 تنمية محلية 

 التدخل مع األسرة والطفولة

  

 مرحلة تحضيرية

 عربية :لغات وآداب  

سنتان 


 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (1)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 
   جامعة تونس

10190 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 
 

 

 (1) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

  جامعة منوبة
11190 

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص عربية( 
 

 

 مرحلة تحضيرية

 فرنسية :لغات وآداب  

سنتان 


 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (1)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 جامعة تونس

10191 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(

 

 

 

 (1) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11191 

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص فرنسية(
 

 

 مرحلة تحضيرية

 انقليزية :لغات وآداب  

سنتان 


 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (1)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 

 نسجامعة تو

10192 
 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(
 

 

 (1) كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

 جامعة منوبة
11192 

 آداب ولغات  مرحلة تحضيرية

 ) إختصاص انقليزية(
 

 

 مرحلة تحضيرية 

 تاريخ :  إنسانيةعلوم 

سنتان 


 

 للدراسات األدبية  التحضيريالمعهد 

 (1)  اإلنسانية بتونسوالعلوم 
 جامعة تونس

 

10193 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص تاريخ)
 

 

 مرحلة تحضيرية 

  جغرافيا:  علوم إنسانية

سنتان 


 

10194 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص جغرافيا)
 

 

 مرحلة تحضيرية 

  فلسفة:  علوم إنسانية

سنتان 


 

10195 
  مرحلة تحضيرية علوم إنسانية

 (اختصاص فاسفة)
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 الفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيطالتربية و       2
 

  2016                                2017   التخصصات                        الرمز                     الـمؤسســة والجامعة                                   اإلجازات            
  

 

 إلجازة األساسية

 في التربية البدنية
سنوات )أمد( 3  

 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

   التربية البدنية 10450

والتربية البدنية المعهد العالي للرياضة 

 بصفاقس

 جامعة صفاقس

   التربية البدنية 40450

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة

 جامعة قفصة
   التربية البدنية 60450

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
   التربية البدنية 80450

 اإلجازة التطبيقية

الرياضي في التدريب  
سنوات )أمد( 3  

 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد

 جامعة منوبة

   التدريب الرياضي 10448

 اإلجازة التطبيقية

 في التسيير الرياضي
سنوات )أمد( 3  

 

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف

 جامعة جندوبة
80446 

الرياضية وتنظيم إدارة البنى التحتية 

 التظاهرات

 

 
 

 اإلجازة األساسية في المسرح

 و فنون العرض

 () سنوات )أمد ( 3

 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
10200 

 فنون الممثل

 مسرح الناشئة
  

 المعهد العالي للموسيقى و المسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80200 

 فنون الممثل

 التربية المسرحية
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 إلجازة األساسية

 في الموسيقى و العلوم الموسيقية
 سنوات )أمد ( 3

() 

 

 المعهد العالي للموسيقى بتونس

 جامعة تونس
10201 

 موسيقى وعلوم موسيقية
 أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية 
  

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

 جامعة سوسة
 الموسيقى والعلوم الموسيقية  30201

 موسيقى وأداء
  

 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

 جامعة صفاقس
   موسيقى وعلوم موسيقية 40201

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
   موسيقى وعلوم موسيقية 50201

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
   وعلوم موسيقيةموسيقى  60201

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
80201 

 موسيقى وعلوم موسيقية 

 أداء الموسيقى العربية 

 أداء الموسيقى الغربية

  

 اإلجازة األساسية

 في الفنون التشكيلية
 سنوات )أمد ( 3

 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
 جامعة تونس

10202 

 التصوير الفتوغرافي  

 خزف  -رسم        

 حفر  -نحت       

  

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
   نحت - حفر –خزف  –رسم زيتي  20202

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
 رسم-خزف –حفر  –نحت   -فنون وسائطية  30202

  
  

 للفنون والحرف بصفاقسالمعهد العالي 
 جامعة صفاقس

   خزف -رسم  –نسيج  –حفر  –نحت  40202

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
   نحت -خزف    -رسم زيتي  50202

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

 جامعة قابس
   التصوير الفتوقرافي –نسيج  –نحت  –خزف  51202

 العالي للفنون والحرف بالقصرينالمعهد 

 جامعة القيروان
   خزف 70202

 اإلجازة األساسية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 جامعة تونس
10207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

  

 التصميمالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 جامعة منوبة
11207 

 تصميم الصورة
 تصميم الفضاء

 تصميم المنتوج

  

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة

 جامعة سوسة
30207 

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

 الفضاء: هندسة داخلية

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40207 

 داخلية الفضاء:هندسة

 المنتوج: االبتكار الصناعي

 الصورة: اشهار خطي

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 جامعة قابس
50207 

 الفضاء:هندسة داخلية

 الصورة: اشهار خطي
  

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد
 جامعة القيروان

60207 
 الفضاء:هندسة داخلية

   المنتوج : ابتكار صناعي

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

 جامعة جندوبة
   تصميم 80207
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 اإلجازة األساسية

 () في علوم اإلعالم واالتصال
   سنوات )أمد( 3

 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار

 جامعة منوبة
   علوم اإلعالم واالتصال 10220

 اإلجازة األساسية 

 في علوم المعلومات
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس

 جامعة منوبة
   علوم المعلومات 10361

 اإلجازة األساسية 

 في الوساطة و تقنيات 

 () التنشيط الثقافي 
  سنوات )أمد ( 3

  

 تربية بدنية إجبارية

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 

 ببئر الباي

 جامعة تونس

   الثقافيالوساطة وتقنيات التنشيط  10443

 اإلجازة األساسية في تربية الطفل

 () سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش 

 جامعة قرطاج
   تربية الطفل 10470

 اإلجازة األساسية 

 في التربية المختصة
  سنوات )أمد( 3

  
 تربية بدنية اجبارية 

 المعهد العالي للتربية المختصة 

 جامعة منوبة
   التربية المختصة 10473

 اإلجازة التطبيقية

 في التنشيط السياحي 
 سنوات )أمد( 3

 
 التربية البدنية إجبارية

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

 اإلنسانيات بسبيطلة

 جامعة القيروان

   وارشاد سياحي  التنشيط السياحي 70440

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط 

 والثقافيالسياحي 
 سنوات )أمد( 3

 
 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

 جامعة جندوبة
   التنشيط السياحي والثقافي 80442

 اإلجازة التطبيقية 

 في الفنون التشكيلية 
 سنوات )أمد ( 3

 

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 

 جامعة قرطاج
20249 

 بلور   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي
  

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة 

 جامعة سوسة
   لتصوير الفوتوغرافيا 30249

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40249 

 فسيفساء 

   لتصوير الفوتوغرافيا

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس 

 جامعة قابس
   فوتوغرافيا  -خزف 50249

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

 جامعة قابس
51249 

 حفر   -نسج  -خزف 

 التصوير الفوتوغرافي
  

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان 
 جامعة القيروان

   فسيفساء - نسج  - بلور  - خزف 70249

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 
 جامعة جندوبة

   فتوغرافيا -فسيفساء  – نحت –خزف  80249
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 اإلجازة التطبيقية

 التربية والتعليمفي 

()  
 سنوات )أمد ( 3

 
 

 

 

 
 السن القصوى

 2017سنة في غرة أكتوبر  21 

 

 

 

 
 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بزغوان 

 جامعة تونس

    والتعليم التربية 20477

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالمهدية 
 جامعة المنستير

    والتعليم التربية 30477

 المعهد العالي للغات بقابس

 جامعة قابس
    والتعليم التربية 50477

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

 جامعة قابس
    والتعليم التربية 51477

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 
 جامعة قابس

    والتعليم التربية 52477

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

 جامعة قفصة
    والتعليم التربية 60477

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بسبيطلة 
 جامعة القيروان

    والتعليم التربية 70477

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بجندوبة

 جامعة جندوبة
 والتعليم التربية 80477

 

  
 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية

 في االنسانيات بالكاف 

 جامعة جندوبة

    والتعليم التربية 81477
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 اإلجازة التطبيقية 

 في التصميم
 سنوات )أمد ( 3

 

 العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميمالمدرسة 
 جامعة منوبة

10241 

 الصورة: إشهار خطي، إشهار سمعي بصري

 الفضاء: الهندسة الداخلية، سينوغرافيا

المنتوج: ابتكار صناعي / ابتكار حرفي /   

 تصميم أثاث / تعليب

  

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

 جامعة قرطاج
20241 

 الخطيالصورة : االشهار 

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 تصميم الفضاء

 الفضاء : الهندسة الداخلية

  

 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة
 جامعة سوسة

30241 

 الصورة : إشهار سمعي بصري

 الصورة : االشهار الخطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

  

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

 جامعة المنستير
31241 

 المنتوج: التصميم على األقمشة

 المنتوج: التصميم وتنفيذ المالبس

 المنتوج: مكمالت الموضة
  

 المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية 

 جامعة المنستير
32241 

 الصورة : االشهار الخطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ
 المنتوج : إبتكار صناعي

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 المنتوج : أثاث

 المنتوج :اإلكساء

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

 قابسجامعة 
50241 

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية
  

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 
 جامعة قابس

51241 

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء: هندسة داخلية

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

 جامعة قفصة
60241 

 الصورة : االشهار الخطي
 الصورة : اإلشهار السمعي البصري

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الفضاء :  السينوغرافيا

 المنتوج : االبتكار الحرفي

 المنتوج : ابتكار صناعي

 المنتوج : تعليب

 المنتوج : أثاث

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

 القيروانجامعة 
61241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: االبتكار الحرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة : االشهار الخطي

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
 جامعة القيروان

70241 

 المنتوج: ابتكار صناعي

 المنتوج:  ابتكار حرفي

 المنتوج:  أثاث

 المنتوج:  مصوغ

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 الصورة: إشهار خطي

 الصورة: رسم إباني وشريط مصور

 الصورة: الرسوم المتحركة

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

 جامعة القيروان
71241 

 الفضاء : الهندسة الداخلية

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : أثاث

 المنتوج: تصميم صناعي

 وتعليبالمنتوج: لف 

 الصورة: إشهار خطي

  

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة 

 جامعة جندوبة
80241 

 المنتوج : ابتكار حرفي

 المنتوج : مصوغ

 الصورة: إشهار خطي

 الفضاء : الهندسة الداخلية
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 اإلجازة التطبيقية

 () في التنشيط 
 سنوات )أمد( 3

 
 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 

 ببئر الباي

 جامعة تونس

 التنشيط الشبابي 10441

 التنشيط الثقافي
  

 اإلجازة التطبيقية

 في المرافقة التربوية للطفل

 ()  سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش
 جامعة قرطاج

   المرافقة التربوية للطفل 10471

 اإلجازة التطبيقية في الصحافة 
 ()سنوات )أمد(    3

 

 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
   الصحافة  10611

 اإلجازة التطبيقية في االتصال 
 ()سنوات )أمد(   3

 

 معهد الصحافة وعلوم األخبار 

 جامعة منوبة  
   اتصال 10612

اإلجازة التطبيقية في التنمية 

 ()واإلدارة السياحية   
  سنوات )أمد( 3

 

 معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي ظريف

 جامعة قرطاج
   تقنيات السياحة 10451

اإلدارة   اإلجازة التطبيقية في

 ()وتكنولوجيات الفندقة  
  سنوات )أمد( 3

 

 ظريفمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي 
 جامعة قرطاج

   الفندقة 10453

في تقنيات  اإلجازة التطبيقية

 ()المسرح وفنون العرض  
  سنوات )أمد ( 3

 

 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس

 جامعة تونس
   فنون العرائس 10235

 اإلجازة التطبيقية

   ()في تقنيات إلتقاط الصوت  
  سنوات )أمد ( 3

 

 بسوسة المعهد العالي للموسيقى

 جامعة سوسة
   تقنيات إلتقاط الصوت   30246

 اإلجازة التطبيقية

 في السينما والسمعي البصري  
 () سنوات )أمد (   3

 

 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
10265 

 

 إدارة التصوير 

 التركيب  

 الصوت 

 

 
 

 اإلجازة التطبيقية60

 الوسائطيةالفن والوسائل في 
 سنوات )أمد ( 3

 

 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة 

 جامعة منوبة
   تواصل تعددي الوسائط 10622

اإلجازة التطبيقية في التوثيق 

 وعلوم المكتبات واألرشيف
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 
 جامعة منوبة

 

   التوثيق وعلوم المكتبات واألرشيف 10363

التصرف في اإلجازة التطبيقية 

 في المعلومات والوثائق  اإللكتروني
 (أمد )سنوات  3

 

 المعهد العالي للتوثيق بتونس 
 جامعة منوبة

 

   التصرف اإللكتروني في  المعلومات والوثائق 10362
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 اإلجازة األساسية في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

 جامعة تونس المنار
10301 

 
 قانون عام

 قانون خاص

 

  

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 
 بتونس 

 جامعة قرطاج 

11301 

 

 قانون عام
 قانون خاص

 

  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30301 

 

 قانون عام

 قانون خاص

  

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس 
40301 

 
 قانون عام

 قانون خاص

  

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس
50301 

 قانون عام

 
  

 المعهد العالي للدراسات القانونية 

 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70301 
 قانون عام

 قانون خاص
  

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 
 بجندوبة 

 جامعة جندوبة 

80301 

 

 قانون عام
 قانون خاص

 

  

 اإلجازة التطبيقية في القانون
 سنوات )أمد( 3

 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 
 جامعة تونس المنار

10341 

 المنازعات اإلدارية والجبائية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 قانون الشؤون العقارية

  

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

11341 

 القانون الجبائي

 قانون التجارة الدولية

 النزاعات االدارية والجبائية

  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

 جامعة سوسة
30341 

 المنازعات  اإلدارية و الجبائية

 قانون خاص 

 جباية المؤسسة 

 قانون الموارد البشرية

  

 كلية الحقوق بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال 

 جباية المؤسسة 

 المنازعات اإلدارية والجبائية

 التنظيم اإلداري

  

 المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

 جامعة قابس 
50341 

 قانون المؤسسة واألعمال

   جباية المؤسسة 

 المعهد العالي للدراسات القانونية 
 والسياسية بالقيروان 

 جامعة القيروان

70341 

 قانون الشؤون العقارية 

 قانون المؤسسة واألعمال

 المنازعات اإلدارية والجبائية

  

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 والتصرف بجندوبة 
 جامعة جندوبة

   قانون المؤسسة و األعمال 80341

اإلجازة التطبيقية في القانون 

 االجتماعي
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية 

 بتونس 
 جامعة قرطاج

   القانون االجتماعي 10345
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 اإلجازة األساسية 

 في االقتصاد 
 سنوات )أمد ( 3

 

 االقتصادية والتصرف بتونسكلية العلوم 

 جامعة تونس المنار 
10312 

 االقتصاد الكمي

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنك

  

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 
 والتجارية بتونس 

 جامعة تونس 

11312 
 النقد والمالية والبنك

   االقتصاد االداري والصناعي

 للتجارة بمنوبةالمدرسة العليا 

 جامعة منوبة
12312 

 النقد و المالية و البنك

 االقتصد والمالية الدولية

 االقتصاد الكمي
  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
 قرطاج  جامعة 

   النقد والمالية والبنك 20312

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30312 

 البنكالنقد و المالية و 
 االقتصاد الكمي

 االاقتصاد االداري والصناعي

  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
31312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنك

 االقتصاد الكمي
  

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
32312 

 االقتصاد الكمي

   والمالية الدوليةاالقتصاد  

 المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 

 جامعة سوسة 
33312 

  

 القتصاد والمالية الدوليةا 
  

  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40312 

 والبنك والمالية النقد

 اإلقتصاد والمالية الدولية

 االقتصاد االداري والصناعي

  

 العالي إلدارة األعمال بصفاقسالمعهد 

 جامعة صفاقس
   االقتصاد الكمي 41312

 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
   االقتصاد الكمي  42312

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43312 

 االقتصاد والمالية الدولية

 النقد والمالية والبنك
  

 للتصرف بقابسالمعهد العالي 
 جامعة قابس

50312 

 النقد والمالية والبنك 

 االقتصاد والمالية الدولية 

 االقتصاد الكمي 

  

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة 
   النقد والمالية والبنك 60312

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 
 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80312 
 والمالية والبنكالنقد 

   االقتصاد والمالية الدولية

 اإلجازة األساسية 

 في االقتصاد والمالية اإلسالمية 
 سنوات )أمد ( 3

 

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
   االقتصاد والمالية اإلسالمية 40313

 اإلجازة األساسية 

 في التصرف 
 سنوات )أمد ( 3

 

 االقتصادية والتصرف بتونسكلية العلوم 
 جامعة تونس المنار

10318 
 التسويق                /        إدارة األعمال 

 المحاسبة                         /       المالية 
  

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج
 قرطاج جامعة 

11318 
 المالية /         الدراسات العليا التجارية

 التسويق                   /     األعمالإدارة 
  

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
12318 

 التسويق                        /   المحاسبة

 المالية                 /   إدارة األعمال 

 التصرف في الموارد البشرية
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المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية 

 بتونس 

 جامعة تونس

13318 
 التسويق         /       إدارة األعمال

 المالية               /       المحاسبة
  

 اإلجازة األساسية 

 في التصرف 
 سنوات  )أمد( 3

 

 المعهد العالي للمحاسبة 

 وإدارة المؤسسات بمنوبة
 جامعة منوبة

14318 
 المحاسبة

 التصرف في الموارد البشرية

 إدارة أعمال

  

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
 جامعة منوبة

15318 
 المالية

 التسويق

 إدارة أعمال

  

 المعهد الوطني للشغل 
 والدراسات االجتماعية بتونس

 جامعة قرطاج

   إدارة أعمال 16318

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20318 

 المالية

 المحاسبة
 التسويق

  

 العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرتالمعهد 

 قرطاج جامعة 
   الماليــة 21318

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30318 

 المالية
 لتسويق

 المحاسبة

 إدارة األعمال

  

 المعهد العالي للتصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31318 

 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التسويق
 المالية

  

 الدراسات التجارية العليا بسوسةمعهد 

 جامعة سوسة
32318 

 المالية

 الدراسات التجارية العليا 
  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
 الماليـة 33318

 إدارة األعمال
  

 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة
 جامعة سوسة

34318 
 المحاسبة

 المالية
  

 العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقسكلية 

 جامعة صفاقس
40318 

 المحاسبة
 التسويق

 المالية

 إدارة األعمال

  

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

 جامعة صفاقس
41318 

 الماليـة
 المحاسبة

 إدارة األعمال

 التصرف الجبائي

  

 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
42318 

 الدراسات التجارية العليا

 التصرف في الموارد البشرية

 المالية
 التسويق

 المحاسبة

  

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
43318 

 الماليـة
 المحاسبة

 التسويق

 التصرف في الموارد البشرية

  

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس 
50318 

 التسويق

 المحاسبة

 الماليــة

 إدارة األعمال

   

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة
 جامعة قفصة

60318 

 إدارة األعمال

 المالية
 المحاسبة

 االنتاج واللوجستيك

  

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
 إدارة األعمال 70318

 المالية
  

والتصرف كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 جامعة جندوبة  -  بجندوبة
80318 

 المالية
 التسويق

 المحاسبة

  

 ()باكالوريوس أعمال    
 سنوات    4

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

 المعهد العالي لألعمال بتونس
 جامعة تونس

   باكالوريوس أعمال 10377
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 اإلجازة التطبيقية 

 في االقتصاد 
 سنوات )أمد ( 3

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 المعهد العالي للتصرف بتونس 

 جامعة تونس
   التجارة : تقنيات التجارة الدولية 10386

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس 

 جامعة تونس

   التجارة : تقنيات التجارة الدولية  11386

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
   التجارة : تقنيات التجارة الدولية 12386

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
13386 

 أمين، بنك، مالية: التقنيات البنكية والماليةت

أمين، بنك، مالية: هندسة المخاطر في ت 

 المالية والتأمين والبنك

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية  

  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
   أمين، بنك، مالية: التأمين والبنك والماليةت 20386

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

 جامعة المنستير
   تأمين، بنك، مالية  30386

 كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة 

 جامعة سوسة
31386 

 بنك، مالية : تقنيات مالية وتأمينتأمين، 

 التجارة : عالقات تجارية دولية
  

 المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة

 جامعة سوسة
32386 

اقتصاد النقل واللوجستية: تخطيط النقل     

 والتنمية  الجهوية

اقتصاد النقل واللوجستية: النقل البحري   

 والتصرف في الموانئ

 اقتصاد النقل واللوجستية: النقل والتجاة الدولية   

  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

 جامعة صفاقس
40386 

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية

تأمين، بنك، مالية: الهندسة االقتصادية 

 والمالية

 تأمين، بنك، مالية: البنوك والتأمين

  

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 

 جامعة صفاقس
42386 

اقتصاد النقل واللوجستية: نظم النقل 

   واللوجستيك

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50386 

تأمين، بنك، مالية: هندسة المعلومات 

 االقتصادية واإلحصاء 
  

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 القيروان جامعة
   تأمين، بنك، مالية : البنوك والتأمين 70386

كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف 
 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80386 

 تأمين، بنك، مالية: تقنيات التأمين

 التجارة : تقنيات التجارة الدولية  

تأأمين، بنأك، مأاليأة:هنأدسأأأأأأأأة المخأاطر في المأاليأة 

 والتأمين والبنك

  

 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف
 سنوات )أمد( 3

 

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

 قرطاج جامعة 
10366 

 المحاسبة

 تكنولوجيا المعلومات
  

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية 

 بتونس 
 جامعة تونس

11366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

التصرف في المؤسسات إدارة األعمال : 

 المصدرة

 التسويق : التسويق عبر الواب

 المالية: الهندسة المالية واألسواق
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 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف
 سنوات )أمد( 3

 

 المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 جامعة منوبة
12366 

 إدارة األعمال : التصرف الفندقي والسياحي

 التصرف في المؤسسات الماليةالمالية : 

 التسويق : البيع والمفاوضة التجارية

 البنوك والمؤسسات المالية

 التصرف في االنتاج

  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
13366 

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

 التسويق 
 المالية 

 المحاسبي المحاسبة: التصرف

  

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 

 بمنوبة
 جامعة منوبة

14366 

 المحاسبة: التصرف المحاسبي 

 التصرف في الموارد  البشرية

 بنوك  ومؤسسات مالية

  

 المعهد الوطني للشغل و الدراسات 

 االجتماعية بتونس

 جامعة قرطاج

15366 

 التصرف في الموارد البشرية

األعمال: التصرف في المنظمات إدارة 

 االجتماعية و الصحية

إدارة األعمال :التصرف في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة 

  

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
16366 

 

 التصرف المحاسبي

 

  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 قرطاج جامعة 
20366 

 والمراقبة الماليةالمحاسبة : تنظيم المحاسبة 

   التصرف في الموارد  البشرية

 المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

 قرطاج جامعة 
21366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

 التسويق: تجارة التوزيع وتقنيات البيع 
  

 المعهد العالي للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
30366 

 المالية : الهندسة المالية واألسواق

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 التسويق : االتصال اإلشهاري 

 إدارة األعمال : التصرف السياحي

  

 معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة

 جامعة سوسة
31366 

 التصرف في الجودة 

 التسويق : تقنيات التسويق  

 المحاسبة : التصرف المحاسبي  

 إدارة األعمال : التصرف في المشاريع 

  

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير 

 جامعة المنستير
32366 

 إدارة أعمال في  قطاع النسيج والموضة  :

 التصرف الصناعي في النسيج والموضة 

 إدارة أعمال في  قطاع النسيج والموضة  :

 التصرف التجاري في النسيج والموضة 

  

 العلوم االقتصادية والتصرف بالمهديةكلية 
 جامعة المنستير

33366 
 التصرف المحاسبي

 تقنيات البيع والتوزيع
  

 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة

 جامعة سوسة
34366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي

 المالية: بنوك ومؤسسات مالية
  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
 صفاقسجامعة 

40366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية

 التصرف  في الموارد البشرية
 التسويق : التصرف في الصادرات

 البنوك والمؤسسات المالية

  

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
41366 

 إدارة األعمال

 البنوك والمؤسسات المالية

 المحاسبة
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 اإلجازة التطبيقية 

 في التصرف
 )أمد)سنوات  3

 

 

 معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

 جامعة صفاقس
42366 

 المحاسبة : التصرف المحاسبي 

 البنوك والمؤسسات المالية
  

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس
 جامعة صفاقس

43366 

 المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية

 التجاريةالتسويق : البيع والمفاوضة 

إدارة األعمال: التصرف في المؤسسات 

 المصدرة

  

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
44366 

 لتصرف في االنتاج : التصرف في التزويد ا

لتصرف في االنتاج : التصرف في اإلنتاج ا

 بمساعدة الحاسوب 

 التصرف في الجودة

  

 المعهد العالي للتصرف بقابس 

 جامعة قابس
50366 

 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

   المحاسبة

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60366 

 التسويق : تقنيات التسويق

 المحاسبة: التصرف المحاسبي

  المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية
 المالية اإلسالمية

  

 والتصرف بالقيروانالمعهد العالي لإلعالمية 

 جامعة القيروان
70366 

 المالية الصغرى 

      المحاسبة

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

80366 
 إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات

 المحاسبة: تقنيات المحاسبة والجباية
  

 اإلجازة التطبيقية 

 في المالية اإلسالمية
 (أمد )سنوات  3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
   المالية اإلسالمية 10393

 اإلجازة التطبيقية 

في التصرف في المؤسسات 

 الفالحية
 سنوات )أمد( 3

 

 المدرسة العليا للفالحة بمقرن

 قرطاج جامعة 
   التصرف في المؤسسات الفالحية 20372

 اإلجازة التطبيقية 

 إدارة األعمالفي 
 (أمد)سنوات  3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10391 

 التصرف في االنتاج 

 إدارة التجارة الدولية

 النقل واللوجستيك الدولي 

 التصرف المحاسبي والمالي

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
11391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 النقل واللوجستيك الدولي
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف المحاسبي والمالي

 التصرف الفندقي والسياحي

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

21391 
 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

   ك  الدوليتياللوجسالنقل و

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22391 

 التصرف في االنتاج 

   التصرف المحاسبي والمالي

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة 
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

30391 
 التصرف الفندقي والسياحي 

 التصرف المحاسبي والمالي
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31391 

 التصرف المحاسبي والمالي

 إدارة التجارة الدولية 
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 اإلجازة التطبيقية 

 في إدارة األعمال
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
40391 

 النقل واللوجستيك الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 التصرف في اإلنتاج

 إدارة التجارة الدولية
 التصرف المحاسبي والمالي

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50391 

 التصرف المحاسبي والمالي 

   التصرف في اإلنتاج

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

   التصرف الفندقي والسياحي

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

   الفندقي والسياحيالتصرف 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53391 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
54391 

 التصرف المحاسبي والمالي

   التصرف في اإلنتاج 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60391 

 التصرف في االنتاج 

 النقل واللوجستيك الدولي

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 للدراسات التكنولوجيةإ.ع. 
70391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 التصرف في االنتاج

 التصرف المحاسبي والمالي
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

   التصرف المحاسبي والمالي

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
80391 

 التصرف في االنتاج

   التصرف المحاسبي والمالي

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81391 

 التصرف الفندقي والسياحي 

 التصرف المحاسبي والمالي

 االنتاج التصرف في

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82391 

 التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

   التصرف المحاسبي والمالي 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التسويق
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس 
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10392 
 تقنيات البيع 

 االتصال اإلشهاري
  

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
   التسويق واالتصال 11392

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل  
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

   تقنيات البيع 30392

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
  تقنيات البيع 31392

 
 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بصفاقس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

40392 
 تقنيات البيع

 االتصال اإلشهاري
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسليانة
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

   تقنيات البيع 80392
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 إلجازة األساسية في الكيمياء
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10501 
 

 الكيمياء

 

  

 كلية العلوم ببنزرت

 قرطاج جامعة
20501 

 

 الكيمياء

 

  

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30501 

 

 الكيمياء
 

  

 كلية العلوم بصفاقس
 جامعة صفاقس

40501 
 

 الكيمياء

 

  

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
50501 

 
 الكيمياء

 

 

 
 

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60501 

 

 الكيمياء
  

 اإلجازة األساسية في

 الكيمياء - الفيزياء 
 سنوات )أمد( 3

 

 والفيزياءكلية العلوم للرياضيات 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

 والكيمياءالفيزياء  10502
 

 
 

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج 
 السدرية

 جامعة قرطاج

   والكيمياءالفيزياء  11502

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
   الفيزياء والكيمياء 20502

 كلية العلوم بصفاقس

 صفاقسجامعة 
   الفيزياء والكيمياء 40502

 كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
 جامعة القيروان

   والكيمياءالفيزياء  60502

 اإلجازة األساسية في الفيزياء
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10503 
 الفيزياء العامة

 ميكانيك
  

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20503 

 الفيزياء العامة

 ميكانيك الموائع
 

 
 

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
   الفيزياء 30503

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
 جامعة سوسة

   الفيزياء 31503

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
   الفيزياء 40503

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
   الفيزياء 50503

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
   الفيزياء 60503
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 اإلجازة األساسية 

 في الرياضيات
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 والطبيعيات بتونس
 جامعة تونس المنار

10507 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات
  

 كلية العلوم ببنزرت
 جامعة قرطاج

20507 
 الرياضيات

 الرياضيات والتطبيقات
  

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30507 

 الرياضيات

   الرياضيات والتطبيقات

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
   الرياضيات والتطبيقات 31507

 لإلعالمية والرياضياتالمعهد العالي 

 بالمنستير 

 جامعة المنستير

   الرياضيات والتطبيقات 32507

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40507 

 الرياضيات 

 الرياضيات والتطبيقات
  

 كلية العلوم بقابس
 جامعة قابس

   الرياضيات  50507

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60507 

 الرياضيات

   والتطبيقاتالرياضيات 

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
   الرياضيات 61507

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

   الرياضيات والتطبيقات 70507

 اإلجازة األساسية 

 في علوم األحياء 
 سنوات )أمد( 3

 

 والفيزياءكلية العلوم للرياضيات 

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

10509 
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

   بيولوجيا المجموعات واألنظمة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج 

 السدرية
 جامعة قرطاج

   هندسة األحياء والمحيط 11509

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 جامعة منوبة
   بيولوجيا المجموعات واألنظمة 12509

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
   بيولوجيا خلوية وجزيئية  20509

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
 جامعة المنستير

   بيولوجيا خلوية وجزيئية  30509

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
   بيولوجيا خلوية وجزيئية 40509

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
   بيولوجيا خلوية وجزيئية  50509

 كلية العلوم بقفصة
 جامعة قفصة

60509 
 بيولوجيا خلوية وجزيئية 

 بيولوجيا المجموعات واألنظمة
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 اإلجازة األساسية 

 في علوم األرض
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

10510 
 رسم الخرائط  التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية  والطاقة

 جيولوجيا األحواض الرسوبية

  

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20510 

 رسم الخرائط  التهيئة والمحيط

 الموارد المعدنية والطاقة
  

 كلية العلوم بقابس
 جامعة قابس

50510 
 األحواض الرسوبية

 الموارد المعدنية والطاقة
  

 كلية العلوم بقفصة
 جامعة قفصة

60510 
 والطاقة الموارد المعدنية

 جيولوجيا األحواض الرسوبية

 موارد الماء و التربة

  

 األساسية في علوم المياه اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس
 جامعة قابس

   المائيةالموائد  50833

 األساسية في الماء والمحيط  اإلجازة
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لعلوم و تقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
   الماء والمحيط 50834

 اإلجازة األساسية 

 في علوم األرض والكون
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40511 

 
 موارد مائية

 علوم األرض

 المحيط الساحلي والبحري
  

 األساسية إلجازةا

 في علوم الحياة والمحيط 
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
   علوم الحياة والمحيط 40512

 كلية العلوم بقابس
 جامعة قابس

   علوم الحياة والمحيط 50512

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
   علوم الحياة والمحيط 61512

 األساسية  إلجازةا

 في علوم الحياة واألرض 
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

   علوم الحياة واألرض 10513

 كلية العلوم ببنزرت
 جامعة قرطاج

   علوم الحياة واألرض 20513

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
   علوم الحياة واألرض 40513

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
   علوم الحياة واألرض 50513

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
   علوم الحياة واألرض 60513

 اإلجازة األساسية في التصرف 

 في النظم الصناعية
 سنوات)أمد( 3

 

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
40395 

 
 

 التصرف في اإلنتاج الصناعي

 
 

 
 

  

 اإلجازة األساسية 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
   إعالمية مطبقة في التصرف 10311

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 جامعة تونس المنار
   التصرفإعالمية مطبقة في  11311

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة

 جامعة منوبة
   إعالمية التصرف 13311

 األساسية  إلجازة 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

 

 والتصرف بنابل االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة قرطاج
  إعالمية التصرف 20311
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 المعهد العالى للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
   التصرفمطبقة في  إعالمية 30311

 والتصرف بصفاقس االقتصاديةكلية العلوم 

 جامعة صفاقس
   التصرفمطبقة في إعالمية  40311

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
   التصرفمطبقة في  إعالمية 50311

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
   التصرف إعالمية  60311

والتصرف  واالقتصاديةكلية العلوم القانونية 

 بجندوبة

 جامعة جندوبة

   التصرفمطبقة في إعالمية  80311

 اإلجازة األساسية 

 في علوم اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

   علوم اإلعالمية 10523

 لفنون الملتميديا بمنوبةالمعهد العالي 
 جامعة منوبة

   إعالمية وملتيميديا 11523

 المعهد العالي لإلعالمية
 جامعة تونس المنار

   علوم اإلعالمية 12523

واالتصال  المعلوماتالمعهد العالي لتكنولوجيا 

 ببرج السدرية
 جامعة قرطاج

   علوم اإلعالمية 13523

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
   علوم اإلعالمية 20523

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
   علوم اإلعالمية 30523

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

   علوم اإلعالمية 31523

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
   علوم اإلعالمية 32523
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 اإلجازة األساسية 

 في علوم اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
 جامعة سوسة

   علوم اإلعالمية 33523

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

   علوم اإلعالمية 34523

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
   علوم اإلعالمية 40523

 المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس
 جامعة صفاقس

   علوم اإلعالمية 41523

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
   علوم اإلعالمية 50523

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس 

 جامعة قابس

   إعالمية وملتميديا 51523

 لإلعالمية بمدنينالمعهد العالي 
 جامعة قابس

   علوم اإلعالمية 52523

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
 علوم اإلعالمية 60523

 

 
 

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
   علوم اإلعالمية 61523

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
 جامعة القيروان

   اإلعالميةعلوم  70523

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

   إعالمية وملتيميديا 71523

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
   علوم اإلعالمية 80523

 اإلجازة األساسية

 في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

 العلوم للرياضيات والفيزياءكلية 

 والطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

   اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية 11525

 كلية العلوم بالمنستير
 جامعة المنستير

   اإللكترونيك 30525

المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

   اإللكترونيك 31525
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 اإلجازة األساسية

 في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
 جامعة قابس

   اآللية 50525

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

   اآللية 70525

والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 بالقيروان
 جامعة القيروان

   اآللية و االعالمية الصناعية 71525

 اإلجازة األساسية 

 في الهندسة الميكانيكية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 
 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

   التصميم 30530

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 قابسجامعة 
   التصميم 50530

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
   المواد وأساليب االنتاج 60530

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان
 جامعة القيروان

   التصميم 72530

 اإلجازة األساسية 

 في علوم النقل واللوجستية
 سنوات )أمد( 3

 

 االتصال بسوسة المعهد العالي للنقل و خدمات

 جامعة سوسة
30582 

 تكنولوجيا وهندسة النقل

 علوم اللوجستية

 اقتصاد وتخطيط النقل
  

 اإلجازة األساسية 

 في هندسة األساليب
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس
 جامعة قابس

   هندسة األساليب 50596

 كلية العلوم بقفصة

 قفصةجامعة 
 هندسة األساليب 60596

 

 
 

 اإلجازة األساسية 

 في علوم وتكنولوجيات 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لإلعالمية 
 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

   إلكترونيك وإعالمية 30605

 المدرسة الوطنية  لإللكترونيك 

 واالتصاالت بصفاقس

 جامعة صفاقس

   اإللكترونيك واالتصاالت 40605

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين

 جامعة قابس
   اإللكرونيك واالتصاالت 50605

 المعهد العالي لإلعالمية

 و الملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

   اإللكرونيك واالتصاالت 51605

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 
 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

   اإللكترونيك واالتصاالت 60605
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 اإلجازة األساسية 

 في علوم وتكنولوجيات 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

   إلكترونيك وإعالمية 70605

 اإلجازة األساسية 

 االتصاالتفي االعالمية و
 )أمد(سنوات  3

 

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

   إعالمية واالتصاالت 10606

 اإلجازة التطبيقية 

 في الجغرفة الرقمية

 واألرض والمحيط
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس

 جامعة تونس المنار

   الرقمية واألرض والمحيطالجغرفة  10165

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60165 

 مخاطر وبيئة

 موارد جيولوجية 

 رسم خرائط وتهيئة

  

 اإلجازة التطبيقية

 في البيولوجيا  

 التحليلية والتجريبية
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 و الطبيعيات بتونس 

 جامعة تونس المنار

   بيولوجيا تحليلية وجودة  10508

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت
 جامعة منوبة

   بيولوجيا تحليلية وجودة 11508

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
   بيولوجيا تحليلية وجودة 50508

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
   بيولوجيا تحليلية وجودة  60508

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلنشاء والتعمير
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان

 جامعة قرطاج

10244 

 

 
  التعمير العملياتي

 
 

 اإلجازة التطبيقية 

 في جيولوجيا األشغال الكبرى
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40847 

 أشغال مائية

 أشغال عامة

 اإلنشائية والمقاطعالمواد 
  

 اإلجازة التطبيقية 

 في الموارد الجيولوجية والمحيط
 سنوات) أمـد ( 3

 

 كلية العلوم ببنزرت
 جامعة قرطاج

20841 

 
   جيولوجيا الخزانات

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40841 

 جيولوجيا المحيط

 موارد جيولوجية

 جيولوجيا الخزانات
  

 اإلجازة التطبيقية

 في الفيزياء
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
   هندسة المواد واألساليب  20551

 كلية العلوم بالمنستير
 جامعة المنستير

   القياسات الفيزيائية  واألدواتية 30551

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

 المواد واألساليبهندسة  31551
 

 
 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا 

 جامعة سوسة -بحمام سوسة 
   هندسة المواد واألساليب  32551
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 اإلجازة التطبيقية

 في الفيزياء
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40551 

 األدواتية للطاقة

 األدواتية لاللكترونيك
  

 للبيوتكنولوجيا بصفاقسالمعهد العالي 

 جامعة صفاقس
   األدواتية للطاقة 41551

 في الرياضياتاإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم بصفاقس
 جامعة صفاقس

   الرياضيات المالية 40552

 اإلجازة التطبيقية 

 في الكيمياء
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء

 بتونسوالطبيعيات 
 جامعة تونس المنار

   الكيمياء الدقيقة 10595

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
20595 

 الكيمياء الصناعية

 الكيمياء الدقيقة
  

 كلية العلوم بالمنستير

 جامعة المنستير
30595 

 تحليل ومعالجة المياه

 التحليل الفيزيوكيميائي

 كيمياء المواد البالستكية

 الكيمياء الدقيقة

  

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40595 

 مواد التجميل والروائح والعطورات

 المواد البالستيكية

 معالجة المعادن ومراقبتها

 الخزف والبلور

  

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

 جامعة قابس

   الكيمياء الصناعية واألساليب 51595

التصرف في اإلجازة التطبيقية في 

 تكنولوجيات المعلومات واالتصال
 سنوات)أمد ( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

10360 
التصرف في تكنولوجيات المعلومات 

 واالتصال
   

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 

 لإلعالمية بتونسالمعهد العالي 

 جامعة تونس المنار
   النظم اإلعالمـية والبرمجيات 10261

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بماطر

 جامعة قرطاج

   النظم اإلعالمـية والبرمجيات 20261

 المعهد العالي لإلعالمية

 و تقنيات االتصال بحمام سوسة

 جامعة سوسة

   الملتميديا والوابتكنولوجيات  30261

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والرياضيات بالمنستير

 جامعة المنستير

   النظم اإلعالمـية والبرمجيات 31261

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
   النظم اإلعالمـية والبرمجيات 32261

 المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس

 صفاقسجامعة 
   تكنولوجيات الملتميديا والواب 40261
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 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لإلعالمية

 والملتيميديا بقابس 
 جامعة قابس

   تكنولوجيات الملتميديا والواب 50261

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
 جامعة قابس

   الملتميديا والوابتكنولوجيات  51261

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
   النظم اإلعالمـية والبرمجيات 61261

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان
   التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة 70261

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة  جندوبة
   تكنولوجيات الملتميديا والواب 80261

 المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة

 جامعة جندوبة
   تكنولوجيات الملتميديا والواب 82261

 اإلجازة التطبيقية 

 في تكنولوجيات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
10566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 صيانة المنظومات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

11566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 والجوالةاألنظمة المحمولة 

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
20566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
21566 

 اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 الملتيميديا وتطوير الواب
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
22566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 
23566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
30566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

  

 العالي للدراسات التكنولوجية بالمهديةالمعهد 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
31566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب
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 اإلجازة التطبيقية 

 في تكنولوجيات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 للدراسات التكنولوجية إ.ع.
40566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
50566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

  

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

51566 

 المنظومات اإلعالمية صيانة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
52566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

   الشبكات والخدمات اإلعالمية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
53566 

 تطوير أنظمة المعلومات

   المنظومات اإلعالمية صيانة

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
60566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 المنظومات اإلعالمية صيانة
  

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
61566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب
  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر
 إ.ع. للدراسات التكنولوجية

62566 

 الملتيميديا وتطوير الواب

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
70566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 الملتيميديا وتطوير الواب

 اإلعالميةالشبكات والخدمات 

 األنظمة المحمولة والجوالة

  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
71566 

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 الملتيميديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

  

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف
 التكنولوجيةإ.ع. للدراسات 

80566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

  

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
81566 

 تطوير أنظمة المعلومات

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية
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 اإلجازة التطبيقية 

 في تكنولوجيا اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
82566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الملتيمديا وتطوير الواب

 تطوير أنظمة المعلومات

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

  

 التكنولوجية بجندوبةالمعهد العالى للدراسات 

 إ.ع. للدراسات التكنولوجية
83566 

 األنظمة المحمولة والجوالة

 الشبكات والخدمات اإلعالمية

 تطوير أنظمة المعلومات

  

 في إعالمية القراراإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للتصرف بتونس

 جامعة تونس
   إعالمية القرار 10578

 اإلجازة التطبيقية 

 في إعالمية التصرف
 سنوات )أمد( 3

 

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية 

 والتجارية بتونس
 جامعة تونس

   اإلعالمية إلدارة األعمال 11579

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة 

 جامعة منوبة
13579 

 التجارة اإللكترونية 

 تكنولوجيات نظم المعلومات
  

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 جامعة قرطاج
   التجارة اإللكترونية 20579

 المعهد العالى للتصرف بسوسة

 جامعة سوسة
   تقنيات أنظمة المعلومات 30579

 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

 جامعة صفاقس
 

   التجارة اإللكترونية 40579

 بصفاقسالمعهد العالي إلدارة األعمال 

 جامعة صفاقس
41579 

 اإلعالمية إلدارة األعمال 

   الخدمات عبر الواب 

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس
 جامعة صفاقس

   اإلعالمية المطبقة في التصرف الصناعي 42579

 المعهد العالي للتصرف بقابس

 جامعة قابس
50579 

 تقنيات أنظمة المعلومات 

 التجارة اإللكترونية
  

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
   الخدمات عبر الواب 70579

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإلعالمية الصناعية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لإلعالمية بتونس

 جامعة تونس المنار
   النظم المحمولة 10585
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 اإلجازة التطبيقية 

 الصناعيةفي اإلعالمية 
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

11585 
 األنظمة واآللية

   النظم المحمولة

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 و التكنولوجيا بماطر 
 جامعة قرطاج

   صيانة النظم اإلعالمية 20585

 التطبيقيةالمعهد العالي للعلوم 

 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

   النظم واألوتوماتيزمات 30585

 المعهد العالي لإلعالمية 

 والملتيميديا بقابس

 جامعة قابس

   نظم االتصال والملتميديا الصناعية 50585

 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين
 جامعة قابس

   النظم المحمولة  51585

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

   صيانة النظم اإلعالمية 60585

 اإلجازة التطبيقية 

 في االعالمية شبكات واتصاالت
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 
 ببرج السدرية

 جامعة قرطاج

   إعالمية شبكات واتصاالت 10586

 اإلجازة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لإلعالمية بتونس

 جامعة تونس المنار
   إدارة الشبكات والخدمات 10587

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
   تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 20587

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

 جامعة المنستير
   إدارة الشبكات والخدمات 30587

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام 

 سوسة
 جامعة سوسة

   تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 31587

 كلية العلوم بصفاقس
 جامعة صفاقس

   تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 41587

 كلية العلوم بقابس

 جامعة قابس
   والخدماتإدارة  الشبكات  50587
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 اإلجازة التطبيقية 

 في الشبكات اإلعالمية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة

 جامعة قفصة

  تكنولوجيات اإلعالمية واالتصاالت 60587

 

 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 جامعة القيروان
  الشبكات اإلعالميةتكنولوجيات  70587

 

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

  تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 71587

 

 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف

 جامعة جندوبة
  تكنولوجيات الشبكات اإلعالمية 80587

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة المدنية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10568 

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 

 

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران 

 والبنيان
 جامعة قرطاج

11568 

 المياه والبيئة

 اإلنشاءات المعدنية

 الدراسات المعمارية

 والطرقاتالجسور 

 البناءات الذكية
 التصرف ومتابعة مشاريع البناء

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20568 

 التوبوغرافيا والجغرفة الرقمية

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 

 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بسوسة

 جامعة سوسة

  ميكانيك المواد والهياكل 30568

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

40568 
 البناء

 األشغال العمومية
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50568 

 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا

 

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية
 والتكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51568 
 بناءات وتجهيزات تقنية

 أشغال عمومية
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60568 

 البناء

 األشغال العمومية

 قيادة الحضائر

 

 

 التكنولوجية بتوزرالمعهد العالي للدراسات 
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

61568 
 البناء

 األشغال العمومية

 التبوغرافيا  والجغرفة الرقمية

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80568 

 
 البناء

 األشغال العمومية
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 اإلجازة التطبيقية 

 المياهفي علوم وتقنيات 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس
 جامعة قابس

  علوم وتقنيات المياه 50615

 

 في تقنيات التنقيباإلجازة التطبيقية 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

 جامعة قابس
  تقنيات التنقيب 50616

 

 اإلجازة التطبيقية 

 هندسة األساليبفي 
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
  األساليب الغذائية 20597

 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
21597 

 األساليب الغذائية

  األساليب الكيميائية

 

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

  األساليب الغذائية 22597

 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر 

 هالل )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
  األساليب الكيميائية 30597

 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 

 التكنولوجية()إ.ع.للدراسات 
40597 

 أساليب الصناعات الغذائية

 األساليب الكيميائية
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

  األساليب الكيميائية 50597
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
  األساليب الغذائية 51597

 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي 

 بوزيد) إ.ع.للدراسات التكنولوجية(
  األساليب الغذائية 60597

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10570 

 الميكانيكيةالبناء والصناعة 

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستيك

 الطاقية

 الميكاترونيك

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 الطاقية 

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
22570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

30570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 صناعة البالستيك

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31570 

 الصيانة الصناعية

  البناء والصناعة الميكانيكية

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
32570 

 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية
 

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

  تصميم وتصنيع 33570

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
40570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 البناء المعدني

 الصيانة الصناعية

 الطاقية
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 إجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

 

 للدراسات التكنولوجية بقابسالمعهد العالي 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناءات الحديدية

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51570 

 الصيانة الصناعية

 الميكاترونيك
 

 

 التكنولوجية بقبليالمعهد العالى للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52570 

 الصيانة الصناعية

  البناء والصناعة الميكانيكية

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

53570 
 الصيانة الصناعية

 الطاقية
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

 التكنولوجيةإ.ع.للدراسات 
  الصيانة الصناعية 54570

 

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
  الهياكل المعدنية والتعدين 55570

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
60570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الطاقية
 

 

 للدراسات التكنولوجية بتوزرالمعهد العالي 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
61570 

 الصيانة الصناعية

 الميكاترونيك

 الطاقية

 

 

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

62570 
 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية
 

 

 التكنولوجية بالقيروانالمعهد العالي للدراسات 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
70570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية
 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية
 

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بالقيروان 

 جامعة القيروان

  الميكانـيـك واإلنتاجية واإلعالمية الصناعية 72570

 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 البناء المعدني

 

 

 التكنولوجية بسليانةالمعهد العالي للدراسات 
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

81570 
 الصيانة الصناعية

 البناء والصناعة الميكانيكية
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 إلجازة التطبيقية ا

 في الهندسـة الميكانـيـكـيـة
 سنوات )أمد( 3

 

 للدراسات التكنولوجية بجندوبة العاليالمعهد 
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

82570 

 الصناعيةالصيانة 

 تكنولوجيات الخشب

 البناء والصناعة الميكانيكية

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83570 

 البناء والصناعة الميكانيكية

 الصيانة الصناعية

 تكنولوجيات الخشب

 الميكاترونيك

 

 

 اإلجازة التطبيقية ,

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
10571 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 صيانة المنظومات الكهربائية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
20571 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 

 بنزرتالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ب

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
21571 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 

 بسوسةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 السالمة والمراقبة الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 االلكترونيك الصناعي

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
31571 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50571 

 

 الكهرباء الصناعية 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 

 المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
51571 

 

 الكهرباء الصناعية

 الصناعيةاآللية واإلعالمية 

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
52571 

 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

60571 
 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 
 

 

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

61571 

 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 الكهرباء الصناعية

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
62571 

 

 الكهرباء الصناعية

 الصناعياإللكترونيك 

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

70571 

 

 اإللكترونيك الصناعي

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية
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 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
71571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
80571 

 الكهرباء الصناعية

 الصناعيةاآللية واإلعالمية 

 صيانة المنظومات الكهربائية

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
81571 

 

 الكهرباء الصناعية

 اآللية واإلعالمية الصناعية

 اإللكترونيك الصناعي

 

 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
82571 

 

 الكهرباء الصناعية

  اآللية واإلعالمية الصناعية

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
83571 

 

 الكهرباء الصناعية

  صيانة المنظومات الكهربائية

 

 اإلجازة التطبيقية 

 هندسة البحريةالفي 
 سنوات )أمد( 3

 

 التكنولوجية بقليبيةالمعهد العالي للدراسات 
 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

  الكهروميكانيك البحري 20572

 

 اإلجازة التطبيقية

 في علوم وتكنولوجيات

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 في المواصالت بتونس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

10573 
 االتصاالتشبكات وخدمات 

 سالمة الشبكات
 

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية
 والتكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

  الشبكات واالتصاالت 20573

 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
  األنظمة المحمولة واالتصاالت 21573

 

 المعهد العالي لإلعالمية و تقنيات االتصال 
 بحمام سوسة

 جامعة سوسة

  تكنولوجيات االتصاالت 30573

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 و التكنولوجيا بالمهدية

 جامعة المنستير

31573 
 اإللكترونيك واالتصاالت

 االعالمية و اإللكترونيك
 

 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة
 جامعة سوسة

  اإلعالمية واإللكترونيك 32573

 

 العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستيرالمعهد 

 جامعة المنستير
  تكنولوجيا االلكترونيك واالتصاالت 33573

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
50573 

 شبكات وخدمات االتصاالت

 نظم االتصال وتقنيات النفاذ
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 اإلجازة التطبيقية 

 في علوم وتكنولوجيات 

 المعلومات واالتصاالت
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

 جامعة القيروان
  تكنولوجيا االلكترونيك واالتصاالت 60573

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالقصرين

 جامعة القيروان

70573 
 االتصاالت

  المعلوماتعلوم وتكنولوجيات 

 

 اإلجازة التطبيقية في هندسة النسيج
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
30574 

 صناعات النسيج

 صناعات المالبس

 ennoblissementصناعات التجويد 
 

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في تقنيات اللف
 سنوات )أمد( 3

 

 العلوم بصفاقسكلية 

 جامعة صفاقس
  تقنيات اللف 40575

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في تكنولوجيات النقل واللوجستية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للنقل و خدمات اإلتصال بسوسة

 جامعة سوسة
30580 

 األنظمة اللوجيستية والنقل 

  الكشف والصيانة في اللوجستية والنقل

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسة اللوجستية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للنقل و خدمات االتصال بسوسة
 جامعة سوسة

30672 

 لوجستية التوزيع

 اللوجستية الصناعية

 لوجستية العمليات الدولية

 

 

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
  اللوجستية الصناعية 40672

 

 اإلجازة التطبيقية 

 الطاقية في
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية
 جامعة قرطاج

  الطاقية والبيئة 10603

 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
  الطاقية 20603

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

  التدفئة والتكييف 30603

 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
  الطاقية 31603

 

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
60603 

 الطاقية 

 صيانة األنظمة الطاقية 

 الطاقة المتجددة والمحيط

 استكشاف و استغالل الحقول النفطية

 

 

اإلجازة التطبيقية في الهندسة 

 المتجددةالحرارية والطاقات 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية
  هندسة حرارية وطاقات  متجددة 50604

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
  أنظمة إلكترونية 20629

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية
 و التكنولوجيا بماطر 

 جامعة قرطاج

21629 

 إلكترونيك األنظمة الصناعية

 الكترونيك السيارات

 آلية وأنظمة صناعية
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 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكترونيك 

 والكهروتقنية واآللية
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية
 و التكنولوجيا بسوسة 

 جامعة سوسة

30629 
 كهروتقنية وإلكترونيك صناعي

  اإللكترونيك واإلعالمية صناعية

 

 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 جامعة سوسة
  اإللكترونيك واإلعالمية الصناعية 31629

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
40629 

 اإللكترونيك الصناعي

 اإلعالمية صناعية
 

 

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
41629 

 اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية  

  اإللكترونيك واإلعالمية صناعية

 

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

 جامعة قابس
50629 

 التحكم في األساليب الصناعية

  اإللكترونيك الصناعي

 

 العلوم بقابس كلية

 جامعة قابس
  اإللكترونيك واإلعالمية صناعية 51629

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية
 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

  آلية وأنظمة صناعية 60629

 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقيروان

 جامعة القيروان

  واآلليةاإللكترونيك والكهروتقنية  70629

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في اإللكتروميكانيك
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بسوسة

 جامعة سوسة

  ميكاترونيك صناعية 30671

 

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

 جامعة صفاقس
  الصيانة الصناعية 40671

 

 الصناعية بقابسالمعهد العالي للمنظومات 

 جامعة قابس
  الصيانة الصناعية 50671

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية
 و التكنولوجيا بقابس 

 جامعة قابس

51671 
 ميكانيك وإلكترونيك األنظمة اآللية

  ميكانيك وإنتاجية

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 والتكنولوجيا بقفصة 

 جامعة قفصة

  اآلالت الثقيلةصيانة  60671

 

 كلية العلوم بقفصة

 جامعة قفصة
  الصيانة الصناعية 61671

 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 

 بالقصرين

 جامعة القيروان

  ميكاترونيك صناعية 70671
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 اإلجازة التطبيقية 

 في هندسة األساليب
 سنوات )أمد( 3

 )إجازة  ذات حركية(  (1)

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(

 أساليب الصناعات الغذائية 20598

 

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في هندسة األساليب
 سنوات )أمد( 3

 )إجازة  ذات حركية(  (2)

 

 بزغوان المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
 والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 بسيدي بوزيد 

 )إ.ع.للدراسات التكنولوجية(

 أساليب الصناعات الغذائية 21598

 

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في الهندسـة الكهـربـائـيــة
 سنوات )أمد( 3

 ( )اجازة ذات حركية(3)

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

 العالي للدراسات التكنولوجية بتوزروالمعهد 

 إ.ع.للدراسات التكنولوجية

 الكهرباء الصناعية 50576
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 الهندسة المعمارية
 سنوات 6

 

 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 
 بتونس

 جامعة قرطاج

  الهندسة المعمارية 10203

 

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

 إعالمـيـة -فيزياء   -رياضيات 
 سنوات 3 سنتان +

 
المعهد الوطني للعلوم التطبـيقية والتكنولوجيا 

 بتونس 

 جامعة قرطاج

 ( ) 

 

  إعالمية -فيزياء  -رياضيات  10520

 

 مرحلة تحضيرية مندمجة:

 بـيـولوجيا تطبيقية    -كـيـمـيـاء 
 سنـوات 3سنـتـان+ 

 

  بيولوجيا تطبيقية -كيمياء  10521

 

 )علمية(مرحلة تحضيرية مندمجة 

 سنوات 3سنتان + 

 

ــي للعلوم التطبـيـقـيـة  المعهد الـعـال

 والتكنولوجيا بسوسة
 جامعة سوسة

(   ) 

  مرحلة تحضيرية مندمجة )علمية( 30519
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 اإلجازة التطبيقية

 في العالج الطبيعي 
 سنوات )أمد( 03

 

 التربية البدنية إجبارية

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
  المعالجة الطبيعية 30744

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
  المعالجة الطبيعية 40744

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التغذية البشرية
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
 جامعة تونس المنار

10747 
 الحمية

 والتخطيطالتغذية التجريبية 

 تغذية المجموعات

 

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في اختصاص نظاراتي
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
  نظاراتي 40749

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في األدواتية الجراحية
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس
 تونس المنارجامعة 

  األدواتية الجراحية 10750

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
  األدواتية الجراحية 30750

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس
 جامعة صفاقس

  األدواتية الجراحية 40750

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في العالج الوظيفي
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
10751 

 المداواة بالعمل

 الصحة العقلية

 إعادة التأهيل

 

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في صـنـع بدائل األسـنـان
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
   األسـنـانصـنـع بدائل  30752

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في تركيب واستعمال آلة السمع
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 )إجازة ذات بناء مشترك مع المعهد العالي

 للتكنولوجيات الطبية بتونس( 
 جامعة تونس المنار

  تركيب واستعمال آلة السمع 10753

 

 اإلجازة التطبيقية

 في الرعـايـة الصحية لألطفال 
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس

 جامعة تونس المنار
  الرعـايـة الصحية لألطفال 10754

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة
 جامعة سوسة

  الرعـايـة الصحية لألطفال 30754

 

 اإلجازة التطبيقية

 في العالجات العامة للمسنين 
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
  العالجات العامة للمسنين 40758

 

 اإلجازة التطبيقية

 في الرعاية الصحية اإلستعجالية
 سنوات )أمد( 03

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة

 جامعة سوسة
  الرعاية الصحية اإلستعجالية  30760

 

 



51 

 

 

 إلجازة التطبيقية 

 في علوم التمريض )إناث(
 سنوات )أمد( 03

() 

 

 

 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
   علوم التمريض 10797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
   التمريضعلوم  30797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

 جامعة صفاقس
   علوم التمريض 40797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس
 جامعة قابس

   علوم التمريض 50797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
   علوم التمريض 80797

 

 اإلجازة التطبيقية 

 التمريض  )ذكور(في علوم 
 سنوات )أمد( 03

() 

 

 

 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس

 جامعة تونس المنار
   علوم التمريض 11797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

 جامعة سوسة
   علوم التمريض 31797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

 جامعة صفاقس
   علوم التمريض 41797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس
 جامعة قابس

   علوم التمريض 51797

 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

 جامعة جندوبة
   علوم التمريض 81797

 

 اإلجازة التطبيقية 

 في التولـيــد
 سنوات )أمد( 03

 

 )خاص بالفتيات(

 الصحة بتونس المدرسة العليا لعلوم وتقنيات

 جامعة تونس المنار
  التولـيــد 10799

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير

 جامعة المنستير
  التولـيــد 30799

 

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

 جامعة صفاقس
  التولـيــد 40799

 

 اإلجازة التطبيقية

 في الصحة والسالمة المهنية 
 سنوات )أمد( 3

 

المعهد الوطني للشغل والدراسات اإلجتماعية 

 بتونس 

 قرطاج جامعة

10547 
 مكلف بحفظ الصحة

  مكلف بالجودة
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 اإلجازة التطبيقية 

 في البيوتكنولوجيا 
 سنوات )أمد( 3

 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت 

 جامعة منوبة 
10546 

 البيتكنولوجيا المطبقة في القطاع الصيدلي

 غذائية ومحيطصحة وسالمة 
 

 

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة تونس المنار 

11546 

 بيوتكنولوجيا نباتية

 مراقبة واستغالل الكائنات الدقيقة

 إدارة نظم الجودة لمنتجات الكروم

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

 

 

 كلية العلوم ببنزرت

 جامعة قرطاج
  جودة األغذية وحفظ الصحةمراقبة  20546

 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

 جامعة المنستير
30546 

 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

 بيوتكنولوجيا بحرية وتربية الكائنات المائية

 التحليل والتشخيص البيولوجي
 

 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بالمهدية 
 المنستيرجامعة 

  مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 31546

 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
40546 

 التحليل والتشخيص البيولوجي

 مراقبة واستغالل الكائنات الدقيقة

 مراقبة جودة المواد الغذائية 

 بيوتكنولوجيا نباتية

  

 

 كلية العلوم بصفاقس

 جامعة صفاقس
   مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة  41546

 

 المعهد العالي للبيولوجيا  التطبيقية بمدنين  

 جامعة قابس
   مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة 50546

 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

 جامعة جندوبة
80546 

 بيتوتكنولوجيا حيوانية

 بيوتكنولوجيا نباتية
 

 

  التطبيقية اإلجازة

 المحيط حماية في
 سنوات )أمد( 3

 

 والفيزياء للرياضيات العلوم كلية

 بتونس الطبيعيات و 

 جامعة تونس المنار

10600 
 التراث الطبيعي والسياحة البيئية

  التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية 

 بتونس 

 جامعة تونس المنار

11600 
 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

  معالجة النفايات وتثمينها

 

 المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة 

 ببرج السدرية

 قرطاج  جامع

12600 
 معالجة النفايات وتثمينها

 تكنولوجيا المحيط
 

 

 

 كلية العلوم ببنزرت
 جامعة قرطاج

  المائيةالمراقبة البيولوجية في األوساط  20600

 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس 

 جامعة صفاقس
  معالجة النفايات وتثمينها 40600

 

 المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

 جامعة قابس
50600 

 التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها

 تكنولوجيا المحيط
 

 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
 جندوبةجامعة 

  التصرف في الموارد البيولوجية و تثمينها 80600
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