
مناظـرات إعادة التوجـيـه الجامعي دورة 2010

روز���
 ا�����رات

حدد معلوم المشاركة في مجموعة الشعب التالية بثالثين د = 30 دينارا

طاقة اإلستيعاب المدة الساعة اليوم االختبار الشعبة الرمز المؤسسة

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 السبت 2010/03/27 الرياضيات

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض

2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية

3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء

10 2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض إ.ت. في علوم التمريض(خاص باإلناث) 40797

10 2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية إ.ت. في علوم التمريض(خاص بالذكور) 41797

   (*)

المعهد العالي 
لعلوم التمريض 
بصفاقس (*)

المدرسة العليا 
لعلوم و تقنيات 
الصحة بصفاقس

إ.ت. في البيولوجيا الطبية : التحاليل البيولوجية ، 
مورفولوجيا الخاليا

القبول النهائي بالمعهد يكون إثر النجاح في االختبار التقني والنفسي يتم اإلعالن عن موعده في وقت الحق

8

5

6

إ.ت. في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي : المعالجة 
الطبيعية

3إ.ت. في المبصرات و النظارات

إ.ت. في األدواتية الجراحية 

إ.ت.  في العالجات العامة للمسنين

40799

40740

40741

40743

40744

40749

40758

40750

5

6

إ.ت. في التوليد

إ.ت. في التبنيج واإلنعاش

إ.ت. في التصوير الطبي و العالج باألشعة

الطب


ا�����ر�
 ا������

34

� ا����� وا�������ج���وزارة ا�����  ا����� وا��

40700

"#�$% 
�ج��

كلية الطب 
بصفاقس

5

6

        



مناظـرات إعادة التوجـيـه الجامعي دورة 2010

روز���
 ا�����رات

حدد معلوم المشاركة في مجموعة الشعب التالية بثالثين د = 30 دينارا

طاقة اإلستيعاب المدة الساعة اليوم االختبار الشعبة الرمز المؤسسة

3 H 15 H 00 اإلثنين 2010/03/22 عربية اإلجازة األساسية في اللغة 

3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة واآلداب العربية

اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة

3 H 8 H 00 الثالثاء 2010/03/23 انقليزية  االنقيزية

53 3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة إ.ت.في اإلنقليزية: انقليزية األعمال 40149

اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة 

3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة واألدب الفرنسي

44 2 H 15 H 30 الخميس 2010/03/25 فرنسية إ.ت.في الفرنسية  40148

3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة

3 H 15 H 00 الجمعة 2010/03/26 علم االجتماع

4 H 13 H 00 الثالثاء 2010/03/23 الفلسفة

3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة

    

2 H 8 H 00 اإلثنين 2010/03/22 تاريخ 

12 3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة إ.ت. �
 	�� ا���اث 40171

2 H 10 H 30 اإلثنين 2010/03/22 جغرافيا

3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة

26 اإلجازة األساسية في القانون الخاص 40302

25 اإلجازة األساسية في القانون العام 40301

34 3 H 10 H 30 الخميس 2009/03/26 الثقافة العامة إ.ت.في قانون المؤسسة واألعمال 40344

36 2 H 15 H 30 الخميس 2009/03/26 فرنسية إ.ت. في جباية المؤسسة 40348

19 إ.ت. في قانون الشؤون العقارية     40347

13 إ.ت. في المنازعات اإلدارية والجباية     40342

40101

� ا����� وا�������ج���وزارة ا�����  ا����� وا��

"#�$% 
�ج��

40103


ا�����ر�
 ا������

40122

40125

27

56 40102

4016318

45

إ.ت. في علم االجتماع

إ.ت. في الجغرافيا: الخرائطية

18 اإلجازة األساسية في الفلسفة

15 اإلجازة األساسية في التاريخ والجغرافيا

40168

كلية اآلداب 

والعلوم االنسانية 

بصفاقس

كلية الحقوق 

بصفاقس

19

        



مناظـرات إعادة التوجـيـه الجامعي دورة 2010

روز���
 ا�����رات

حدد معلوم المشاركة في مجموعة الشعب التالية بثالثين د = 30 دينارا

طاقة اإلستيعاب المدة الساعة اليوم االختبار الشعبة الرمز المؤسسة

41 اإلجازة األساسية في التصرف : مالية ، محاسبة 44318

10 إ.ت. في االقتصاد والمالية الدولية: تقنيات التجارة الدولية 41395

23 إ.ت. في المحاسبة : التدقيق والمراقبة 41367

8 إ.ت. في االقتصاد والتصرف الكمي: هندسة المعلومات 
االقتصادية واالحصاء

40387

15 إ.ت. في إعالمية في التصرف : التجارة االلكترونية 40579

24 اإلجازة األساسية في التصرف : محاسبة،تسويق،مالية،التصرف في االنتاج ، 
إدارة أعمال، التصرف الكمي 40318

15 اإلجازة األساسية في االقتصاد : االقتصاد والمالية الدولية،اقتصاد 
المنظمات والشبكات،النفقد والمالية والبنك ،االقتصاد الكمي 40312

37 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف 40311

24 إ.ت.في المحاسبة : تقنيات المحاسبة والجباية 40367

16 إ.ت.في تقنيات التصرف في الموارد البشرية 40378

8 إ.ت.في التسويق : التصرف في الصادرات 40392

9 2 H 8 H 00 السبت 2010/03/27 رياضيات إ.ت.في االقتصاد والمالية الدولية : تقنيات التجارة الدولية 40395

10
إ.ت. في النقد والمالية والبنك: البنوك والتأمين ، الهندسية 

االقتصادية والمالية 40374

8 إ.ت. في المالية : الهندسة المالية واألسواق 41366

3
إ.ت. في االقتصاد والتصرف الكمي: المساعدة على أخذ 

القرار، هندسة النعلومات االقتصادية واإلحصاء 41387

6 2 H 10 H 30 السبت 2010/03/27 الثقافة العامة اإلجازة األساسية في االقتصاد : استراتيجيات المؤسسة والمفاوضات 
التجارية الدولية 41312

18 اإلجازة األساسية في التصرف : دراسات تجارية عليا، تصرف جبائي، 
مالية 43318

14 إ.ت.في المحاسبة :  تصرف محاسبي 43367

11 إ.ت.في المالية : تقنيات المحاسبة والمالية 40366

6 إ.ت.في االقتصاد والمالية الدولية : الهندسة المالية وتقييم المخاطر 42395

6 إ.ت.في النقد والملية والبنك : الهندسة االقتصادية والمالية 41374

16 اإلجازة األساسية في التصرف : التصرف في االنتاج 42318

22 إ.ت. في التصرف في االنتاج : التصرف في التزويد، التصرف في االنتاج 
بمساعدة الحاسوب، التصرف في الجودة 40375

8 إ.ت. في االلكتروميكانيك : الصيانة الصناعية 40671

7 إ.ت. في اقتصاد المنظمات والشبكات : نظم النقل واللوجستيك 40386

7 إ.ت. في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية : اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية  
،اإلعالمية الصناعية 41629

4 إ.ت. في الهندسة اللوجستيكية : اللوجستيك الصناعي 40674

22 اإلجازة األساسية في التصرف : مالية، محاسبة ،إدارة أعمال وتصرف جبائي 41318

17 إ.ت. في المحاسبة : تقنيات المحاسبة والمالية 42367

6 إ.ت. في التسويق : البع والمفاوضة التجارية 41392

20 إ.ت. في إدارة األعمال : التصرف في المؤسسات المصدرة 41391

10 إ.ت. في إعالمية في التصرف : اإلعالمية إلدارة األعمال، الخدمات عبر الواب 40396

16 إ.ت. في اإلعالمية : تكنولوجيات الملتميديا والواب، 
تكنولوجيات اإلعالمية والملتميديا

40261

50 إ.ت. في اإلعالمية الصناعية : صبانة النظم اإلعالمية 40585

28 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية : إعالمية وملتميديا 40526

معهد الدراسات 
التجارية العليا 
بصفاقس

المعهد العالي 

لإلعالمية 

والملتميديا 

المعهد العالي 
إلدارة األعمال 
بصفاقس


ا�����ر�
 ا������

� ا����� وا�������ج���وزارة ا�����  ا����� وا��

كلية العلوم 
االقتصادية 
والتصرف

المدرسة العليا 
للتجارة بصفاقس

المعهد العالي 
للتصرف 
الصناعي 
بصفاقس

"#�$% 
�ج��

        



مناظـرات إعادة التوجـيـه الجامعي دورة 2010

روز���
 ا�����رات

حدد معلوم المشاركة في مجموعة الشعب التالية بثالثين د = 30 دينارا

طاقة اإلستيعاب المدة الساعة اليوم االختبار الشعبة الرمز المؤسسة

17 اإلجازة األساسية في الرياضيات : الرياضيات ، الرياضيات التطبيقية 40507

5 إ.ت. في الرياضيات المالية 40538

5 إ.ت. في جيولوجيا األشغال الكبرى: أشغال مائية ، أشغال عامة 40847

15 
م ا�������� �ا���زة ا������  40523

12 3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء اإلجازة األساسية في الفيزياء 40503

12 2 H 8 H 00 السبت 2010/03/27 رياضيات اإلجازة األساسية في الكيمياء 40501

7 إ.ت. في اإلعالمية : التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة 40577

19 إ.ت. في الفيزياء : األدواتية، المواد 40551

12 إ.ت. في الشبكات اإلعالمية : تكنولوجيات الشبكات 
واالتصاالت 40587

13 إ.ت. في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية : اإللكترونيك الصناعي ،إلكترونيك 
وإعالمية صناعية ، 40629

11 اإلجازة األساسية في علوم الحياة 40509

6 2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض
إ.ت. في الصناعات الغذاية والتغذية : الصناعات الغذائية ، 

حفظ الصحة والسالمة الغذائية 40848

9 3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء 
م ال������� �إ.ت.  40549

5 ������
ل
��� #�����، �!��  ال�
ارد ال�$�

ل
��� : ب��$�
إ.ت. � ال�� 40841

8 اإلجازة األساسية في علوم األرض والكون 40511

إ.ت.ف المواردالجيولوجية والمحيط : التصرف في البيئة الساحلية والعمرانية ،     

2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض موارد جيولوجية ، جيولوجيا الخزانات

4 3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء إ.ت. في تقنيات اللف 40575

2 H 8 H 00 السبت 2010/03/27 رياضيات اإلجازة التطبيقية في الكيمياء : مواد التجميل والروائح والعطورات، 

المواد البالستكية ،معالجة المعادن ، الخزف والبلور    

4 إ.ت. في حماية البيئة : معالجة وتثمين النفايات 40599

21     
إ.ت.في علوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تكنولوجيا 

اإللكترونيك واالتصاالت 40573

20 3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء إ.ت. في الشبكات اإلعالمية : تكنولوجيات الشبكات واالتصاالت 41587

19 2 H 8 H 00 السبت 2010/03/27 رياضيات إ.ت.في اإلعالمية الصناعية : صيانة النظم اإلعالمية 41585

32 2 H 8 H 00 الخميس 2010/03/25 علوم الحياة واألرض إ.ت. في البيوتكنولوجيا 40766

17 3 H 8 H 00 الجمعة 2010/03/26 فيزياء كيمياء إ.ت. في الهندسة البيوطبية 40759

4 إ.ت. في حماية البيئة : تكنولوجيا المحيط 41599

40842

المعهد العالي 
لاللكترونيك 
واالتصال 
بصفاقس

15 40595


ا�����ر�
 ا������

� ا����� وا�������ج���وزارة ا�����  ا����� وا��

"#�$% 
�ج��

كلية العلوم 

بصفاقس

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 
بصفاقس

4

        



مناظـرات إعادة التوجـيـه الجامعي دورة 2010

روز���
 ا�����رات

حدد معلوم المشاركة في مجموعة الشعب التالية بثالثين د = 30 دينارا

طاقة اإلستيعاب المدة الساعة اليوم االختبار الشعبة الرمز المؤسسة

12 اإلجازة األساسية في الفنون المرئية: الفنون التشكيلية 40202

15
اإلجازة األساسية في التصميم: تصميم الصورة ، تصميم 

الفضاء، تصميم المنتوج 40207

24 2 H 8 H 00 األربعاء 2010/03/24 فنون تشكيلية إ.ت. في الفنون التشكيلية: نسج، نحت،حفر، فسيفساء، خزف 40249

14 3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة إ.ت. في تصميم الصورة: االشهار الخطي، االشهار السمعي 
البصري 40242

21 إ.ت. في تصميم المنتوج: تصميم األثاث، تصميم المصوغ،     
اإلكساء 40251

14 إ.ت. في تصميم الفضاء: الهندسة الداخلية     40241

3 H 10 H 30 الخميس 2010/03/25 الثقافة العامة

2  8H 30 اإلثنين 2010/03/29
قراءة صوتية 

وغناء
إ.ت. في اإليقاظ الموسيقي 40247

2 إ.ت.في التنشيط الموسيقي 40246

"#�$% 
�ج��

9
اإلجازة األساسية في فنون الموسيقى وعلومها : موسيقى 
وعلوم موسيقية ،أداء الموسيقى العربية،أداء الموسيقى 

الغربية
40201


ا�����ر�
 ا������

� ا����� وا�������ج���وزارة ا�����  ا����� وا��

المعهد العالي 
للموسيقى 
بصفاقس

المعهد العالي 
للفنون والحرف 
بصفاقس

        


