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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس         

 

9102مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة  المفتوحة بعنوانعدد البقاع   

 

عدد البقاع المقترحة  الرمز الّشهادة المؤّسسة
 9102لسنة 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية بتونس

 01 10101 الحضارة العربيةاإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و 
 01 10102 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة اإلنقليزية

 01 10103 الفرنسي واألدب والحضارة اللغة في األساسية اإلجازة
 01 10120 اإلجازة األساسية في علم اإلجتماع
 91 10121 اإلجازة األساسية في علم النفس

 01 10122 في الفلسفةاإلجازة األساسية 
 1 10123 اإلجازة األساسية في التاريخ

 1 10124 اإلجازة األساسية في الجغرافيا
 01 11163 اإلجازة التطبيقية في علم اإلجتماع

 01 10168 اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا ) التهيئة الترابية(
 1 10169 والبصريةاإلجازة التطبيقية في التاريخ و التقنيات السمعية 

المعهد العالي للتصرف 
 بتونس

 01 12318 اإلجازة األساسية في التصرف
 91 16366 اإلجازة التطبيقية في التصرف )التصرف المحاسبي(

 01 10311 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف
 01 10578 اإلجازة التطبيقية في إعالمية القرار

 91 10386 االقتصاداإلجازة التطبيقية في 
 01 11392 اإلجازة التطبيقية في التسويق )التسويق و االتصال(

المدرسة العليا للعلوم 
والتجارية  االقتصادية

 بتونس

 01 11312 اإلجازة األساسية في االقتصاد
 01 11386 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد
 91 13318 اإلجازة األساسية في التصرف

 01 11366 التطبيقية في التصرفاإلجازة 
اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف )اإلعالمية إلدارة 

 91 11579 األعمال(

المعهد العالي للفنون 
 الجميلة بتونس

 01 10207 اإلجازة األساسية في التصميم
 01 10202 اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية

المعهد العالي للدراسات 
التطبيقية في اإلنسانيات 

 بتونس

 01 13149 اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية
 اإلجازة التطبيقية في في تدريس اللغة االنقليزية

 1 10150 في التعليم االساسي

 01 14102 اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة اإلنقليزية
المعهد العالي للتنشيط 
الشبابي والثقافي ببئر 

 01 01000 اإلجازة األساسية في الوساطة  وتقنيات التنشيط الثقافي
 01 01000 اإلجازة التطبيقية في التنشيط
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 الباي

المعهد العالي لمهن 
 التراث بتونس

 1 01091 اإلجازة األساسية في تاريخ الفن
 01 01030 الثقافياإلجازة التطبيقية في التراث 

 1 01031 اإلجازة التطبيقية في التراث الطبيعي
 1 01020 اإلجازة التطبيقية في حفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها

المعهد التحضيري 
 للدراسات األدبية

العلوم اإلنسانية و   
 بتونس

 1 01020 مرحلة تحضيرية لغات و آداب: فرنسية
 1 01021 مرحلة تحضيرية لغات و آداب: عربية

 1 01029 مرحلة تحضيرية لغات و آداب: أنقليزية
 1 01020 مرحلة تحضيرية علوم انسانية: تاريخ

 1 01020 مرحلة تحضيرية علوم انسانية: جغرافيا
 1 01021 مرحلة تحضيرية علوم انسانية: فلسفة

المعهد العالي للموسيقى 
 2 01910 اإلجازة األساسية في الموسيقى والعلوم الموسيقية بتونس

المعهد العالي للفن 
 المسرحي

 1 01911 اإلجازة األساسية في المسرح وفنون العرض
اإلجازة التطبيقية في تقنيات المسرح وفنون العرض )فنون 

 1 01901 العرائس(

المعهد العالي للدراسات 
التطبيقية في اإلنسانيات 

 بزغوان

 1 91002 اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية

 92 91033 اإلجازة التطبيقية في التربية و التعليم

المعهد العالي لألعمال 
 بتونس

 11 01033 باكالوريوس أعمال

 


