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طاقة اإلستيعاب المدة الساعة اليوم االختبار الشعبة الرمز المؤسسة

36

2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

الطب 407003 H 10 H 30 الثقافة العامة

3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

7

2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

407402 H 15 H 30 فرنسية

3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

5

2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

407412 H 15 H 30 فرنسية

3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

5

2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

407432 H 15 H 30 فرنسية

3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

9

2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

407442 H 15 H 30 فرنسية

3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

4

2 H 15 H 30 فرنسية

407493 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

2 H 8 H 00 الرياضيات

7

2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

407502 H 15 H 30 فرنسية

3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

7

2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

407582 H 15 H 30 فرنسية

3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء

11 2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض 40797

10 2 H 15 H 30 فرنسية 41797

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

2011مناظـرات إعادة التوجـيـه الجامعي دورة           

 دينارا 30حدد معلوم المشاركة في الشعب التالية بثالثين د             = 

الخميس  2011/03/31

كلية الطب 
بصفاقس  

الخميس  2011/03/31

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31إ.ت. في التبنيج واإلنعاش 

المدرسة العليا  
لعلوم و تقنيات 
الصحة بصفاقس 

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31إ.ت. في التصوير الطبي و المداواة باألشعة 

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31  إ.ت. في البيولوجيا الطبية

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31  إ.ت. في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31

الجمعة   2011/04/01إ.ت. في المبصرات و النظارات

السبت 2011/04/02

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31 إ.ت. في األدواتية الجراحية

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31إ.ت.  في العالجات العامة للمسنين

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31 (إ.ت. في علوم التمريض(خاص باإلناث المعهد العالي 
لعلوم التمريض 
الخميس  2011/03/31(*) بصفاقس   (إ.ت. في علوم التمريض  (خاص بالذكور
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18
3 H 15 H 00 عربية  اإلجازة األساسية في اللغة

40101
3 H 10 H 30 الثقافة العامة واآلداب و الحضارة العربية

47
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة

40102
3 H 8 H 00 انقليزية االنقيزية 

35 3 H 10 H 30 الثقافة العامة اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية 40149

40
 اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة

40103
3 H 10 H 30 الثقافة العامة واألدب الفرنسي

35 2 H 15 H 30 فرنسية 40148

14
3 H 10 H 30 الثقافة العامة

40163
3 H 15 H 00 علم االجتماع

15
4 H 13 H 00 الفلسفة

اإلجازة األساسية في الفلسفة 40122
3 H 10 H 30 الثقافة العامة

14
2 H 8 H 00  تاريخ

40123 اإلجازة األساسية في التاريخ

3 H 10 H 30 الثقافة العامة
10 
 	�� ا���اث�  ��ا���زة ا���� 40170

17
2 H 10 H 30 جغرافيا

�
 ا����ا�� �ا���زة ا���� 40124

13 اإلجازة التطبيقية  في الجغرافيا 40168
3 H 10 H 30 الثقافة العامة

85 3 H 10 H 30 الثقافة العامة 40301  اإلجازة األساسية في القانون

72 2 H 15 H 30 فرنسية اإلجازة التطبيقية في القانون  40341

اإلثنين 2011/03/28

كلية اآلداب

والعلوم االنسانية

بصفاقس  

الخميس  2011/03/31

الثالثاء 2011/03/29

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31  اإلجازة التطبيقية   .في الفرنسية   

الخميس  2011/03/31

إ.ت. في علم االجتماع  
الجمعة   2011/04/01

الثالثاء 2011/03/29

الخميس  2011/03/31

اإلثنين 2011/03/28

الخميس  2011/03/31

اإلثنين 2011/03/28

الخميس  2011/03/31

الخميس  2011/03/31 كلية الحقوق 

الخميس  2011/03/31بصفاقس  
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29 43318 اإلجازة األساسية في التصرف

14 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد 41386

24 اإلجازة التطبيقية في التصرف 41366

16 40579

20 40318 اإلجازة األساسية في التصرف

14 40312 اإلجازة األساسية في االقتصاد

26 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف 40311

47 40366 اإلجازة االتطبيقية في التصرف

16 2 H 8 H 00 رياضيات اإلجازة التطبيقية في االقتصاد 40386

31 2 H 10 H 30 الثقافة العامة اإلجازة األساسية في التصرف 42318

33 اإلجازة التطبيقية في التصرف 42366

17 اإلجازة التطبيقة في االقتصاد 43386

21 اإلجازة التطبيقية في التصرف في االنتاج 40375

19 اإلجازة التطبيقة في االقتصاد 42386

9 41629 اإلجازة التطبيقية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

8 40672  اإلجازة التطبيقية في هندسة اللوجستيك

25 41318 اإلجازة األساسية في التصرف

50 اإلجازة التطبقيية في التصرف 43366

15 اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف 41579

55 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية 40261

50 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية 41523

المدرسة العليا  
للتجارة بصفاقس 

  إ.ت. في إعالمية في التصرف   

كلية العلوم  
االقتصادية 
والتصرف

السبت 2011/04/02

السبت 2011/04/02

معهد الدراسات 
التجارية العليا 
بصفاقس  

المعهد العالي 
للتصرف الصناعي

بصفاقس  

المعهد العالي 
إلدارة األعمال
بصفاقس  

المعهد العالي 

لإلعالمية 

والملتميديا

بصفاقس  
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17 40507 اإلجازة األساسية في الرياضيات

8 اإلجازة التطبيقية في الرياضيات 40552

8 اإلجازة التطبيقية في جيولوجيا األشغال الكبرى 40847

21 
م ا�������� �ا���زة ا������  40523

16 3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء اإلجازة األساسية في الفيزياء 40503

15 2 H 8 H 00 رياضيات اإلجازة األساسية في الكيمياء 40501

11 اإلجازة التطبيقية في الفيزياء 40551

11 40629 اإلجازة التطبيقية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

14 اإلجازة األساسية في علوم الحياة 40509

9 2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض اإلجازة التطبيقية في الصناعات واألساليب الغذائية 40848

8 3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء اإلجازة التطبيقية في علوم الطبيعة 40549

6 اإلجازة األساسية في علوم األرض والكون 40511

5
    

اإلجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط 40841
2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض

4 3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء اإلجازة التطبيقية في تقنيات اللف 40575

10
2 H 8 H 00 رياضيات  اإلجازة التطبيقية في الكيمياء

40595
     

23 اإلجازة التطبيقية في علوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     40573

24 3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية 40587

22 2 H 8 H 00 رياضيات اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية 40585

16 2 H 8 H 00 علوم الحياة واألرض اإلجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا 40546

17 3 H 8 H 00 فيزياء كيمياء اإلجازة التطبيقية  في الهندسة البيوطبية 40759

5 40599 اإلجازة التطبيقية في حماية البيئة

كلية العلوم  

بصفاقس  

الجمعة   2011/04/01

السبت 2011/04/02

الخميس  2011/03/31

الجمعة   2011/04/01

الخميس  2011/03/31

الجمعة   2011/04/01

السبت 2011/04/02

المعهد العالي 
لاللكترونيك 

واالتصال بصفاقس 
الجمعة   2011/04/01

السبت 2011/04/02

الخميس  2011/03/31
المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 
بصفاقس  

الجمعة   2011/04/01
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21 اإلجازة األساسية في الفنون المرئية 40202

35 2 H 8 H 00 فنون تشكيلية اإلجازة األساسية في التصميم 40207

12 3 H 10 H 30 الثقافة العامة اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية 40249

30 اإلجازة التطبيقية في التصميم     40241

8 اإلجازة األساسية في العلوم الموسيقية 40201
3 H 10 H 30 الثقافة العامة

2  8H 30 اإلجازة التطبيقية في الموسيقى 40231

المعهد العالي 
للفنون والحرف
بصفاقس  

األربعاء  2011/03/30

الخميس  2011/03/31

المعهد العالي 
للموسيقى 
بصفاقس  

الخميس  2011/03/31

اإلثنين 2011/04/04
قراءة صوتية   

وغناء


