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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس         

 
 دينارا لكل مجموعة( 05قائمة الشعب التي تتطلب اختبارات موّحدة )

 يتعين )على الطالب اختيار شعبة واحدة من كل مجموعة(
 

 المبلغ المطلوب اإلختصاص المؤسسة

 األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة العربيةاإلجازة  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
املعهد التحضريي للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية  د 05

 مرحلة حتضريية آداب ولغات : عربية بتونس

 اإلجازة األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة اإلنقليزية كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 د 05

للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية  املعهد التحضريي
 مرحلة حتضريية آداب ولغات : إنقليزية بتونس

املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات 
 اإلجازة التطبيقية يف اإلنقليزية بزغوان

املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات 
 بتونس

االنقليزية يف التعليم اإلجازة التطبيقية يف تدريس اللغة 
 األساسي

 اإلجازة التطبيقية يف اإلنقليزية

 اإلجازة األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة اإلنقليزية

 اإلجازة األساسية يف اللغة واحلضارة واألدب الفرنسي كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
والعلوم اإلنسانية املعهد التحضريي للدراسات األدبية  د 05

 مرحلة حتضريية آداب ولغات : فرنسية بتونس

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
 اإلجازة األساسية يف علم اإلجتماع

 د 05
 اإلجازة التطبيقية يف علم اإلجتماع

 د 05 اإلجازة األساسية يف علم النفس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 اإلجازة األساسية يف الفلسفة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس كلية
 د 05

 مرحلة حتضريية علوم إنسانية : فلسفة املعهد التحضريي للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية
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 المبلغ المطلوب اإلختصاص المؤسسة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
 التاريخاإلجازة األساسية يف 

 اإلجازة الطبيقية يف التاريخ والتقنيات السمعية البصرية د 05
املعهد التحضريي للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية 

 مرحلة حتضريية علوم إنسانية : التاريخ بتونس

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
 اإلجازة األساسية يف اجلغرافيا

 التطبيقية يف اجلغرافيااإلجازة  د 05
املعهد التحضريي للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية 

 مرحلة حتضريية علوم إنسانية : اجلغرافيا بتونس

 د 05 اإلجازة األساسية يف املوسيقى والعلوم املوسيقية املعهد العايل للموسيقى بتونس

 املعهد العايل للتنشيط الشبايب والثقايف
 التطبيقية يف التنشيطاإلجازة 

 د 05
 اإلجازة األساسية يف الوساطة وتقنيات التنشيط الثقايف

 املعهد العايل للفن املسرحي بتونس
 اإلجازة األساسية يف املسرح وفنون العرض

 اإلجازة التطبيقية يف تقنيات املسرح وفنون العرض د 05
 )فنون العرائس(

 املعهد العايل ملهن الرتاث بتونس

 اإلجازة التطبيقية يف الرتاث

 د 05
 اإلجازة األساسية يف تاريخ الفن

 اإلجازة التطبيقية يف الرتاث الثقايف

 اإلجازة التطبيقية يف حفظ املمتلكات الثقافية وترميمها

 املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس
 اإلجازة األساسية يف الفنون التشكيلية

 د 05
 األساسية يف التصميماإلجازة 

 املعهد العايل للتصرف بتونس

 اإلجازة األساسية يف إعالمية التصرف

 د 05

 اإلجازة األساسية يف التصرف
 اإلجازة التطبيقية يف االقتصاد
 اإلجازة التطبيقية يف التصرف

 اإلجازة التطبيقية يف إعالمية القرار
 اإلجازة التطبيقية يف التسويق
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 املدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس

 اإلجازة األساسية يف االقتصاد

 د 05

 اإلجازة التطبيقية يف التصرف

 اإلجازة التطبيقية يف االقتصاد

 اإلجازة التطبيقية يف إعالمية التصرف

 اإلجازة األساسية يف التصرف

 د 05 بكالوريوس األعمال املعهد العايل لألعمال بتونس

املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات 
 د 05 اإلجازة التطبيقية يف الرتبية والتعليم بزغوان

 


