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الكلية الخاصة بمنبليزير  /تونس
اإلجازات




اإلجازة األساسية في التصرف :
 محاسبة
 مالية
 تسويق
اإلجازة األساسية في القانون الخاص

الماجستيـر المهنـي
 الذكاء التجاري
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق
 المالية:
 الهندسـة الماليـة
 قانون األعمال
 التصرف في الموارد البشرية
 إدارة االعمال
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة ،اختيار :
 رياضيات ،فيزياء وإعالمية
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار:
 إعالمية
 شبكات واتصال

نهج أبو بكر البكري – مونبليزير  1073تونس
العنوان:
216 71 902 323 / 216 71 901 660
الهاتف:
216 71 904 425
الفاكس:
www.umt.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@umt.ens.tn :
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المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس
اإلجازات





















اإلجازة األساسية في التصرف :
 المحاسبة
 إدارة أعمال
 التسويق
 المالية
 الدراسات العليا التجارية
اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة األساسية في القانون العام
اإلجازة األساسية في القانون الخاص
اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف
اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية :
 اإلعالمية والملتيميديا
اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية :
 تقنيات التجارة الدولية
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال :
 التصرف الفندقي والسياحي
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة :
 تقنيات المحاسبة والمالية
 تدقيق ومراقبة داخلية
اإلجازة التطبيقيـة في التسويق:
 اتصال إشهاري
اإلجازة التطبيقية في قانون المؤسسة واألعمال
اإلجازة التطبيقية في هندسة المخاطر :
 المالية والبنك والتأمين
اإلجازة التطبيقية في الهندسة االقتصادية والمالية
اإلجازة التطبيقية في البنوك والتأمين
اإلجازة التطبيقية في التصرف في الجودة
اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة
اإلجازة التطبيقية في التصرف في الموارد البشرية
اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية

الماجستيـر المهنـي
 إدارة األعمال :
 سياحة وفندقة
 إدارة األعمال واالستراتيجيا
 إدارة الصحة والمنتوجات الصيدلية
 المبادرة وبعث المشاريع
 التسويق:
 التسويق والتجارة الدولية
العنوان:
 المالية:
 الهندسة المالية
الهاتف:
المخاطر
 التصرف في
الفاكس:
 التصرف البنكي
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:
 الماليةاإلسالمية
 المحاسبة
 التصرف الصناعي و اللوجستية
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 3شارع يوغرطة ميتوال فيل 1002 -
تونس
216 71 844 136 - 216 71 841 855
216 71 842 747
www.ihet.ens.tn
iehet@gnet.tn

المعهد العالي الخاص للتقنيات والعلوم المتقدمة بالجنوب  /صفاقس

اإلجازات


اإلجازة التطبيقيـة في إعالمية التصرف

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 فيزياء وكيمياء
 رياضيات وفيزياء
 تكنولوجيا
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 إلكترونيك وتكنولوجيا متطورة
 آليـة وإعالميـة صناعيــة
 كهروميكـانيـك
 هندسة مدنيــة
 الطاقة
 اإللكتروتقنية والكهرباء الصناعية
 الهندسة البترولية
 هندسة صناعية

هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

شارع  5أوت نهج سعيد أبو بكر عدد 3002 -74صفاقس
العنوان:
216 74 227 011 / 216 74 225 665
الهاتف:
216 74 226 918
الفاكس:
www.ipsas-ens.net / www.uls.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيuls.sfax@uls.ens.tn:
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الكلية الخاصة للقانون واالقتصاد والتصرف  /تونس
اإلجازات




اإلجازة األساسية في التصرف :
 مالية
 دراسات تجارية عليا
اإلجازة األساسية في القانون العام

الماجستيـر المهنـي






التسويق االستراتيجي واالتصال
الهندسة المالية ومالية المؤسسة
القانون العام الدولي واألوروبي
قانون األعمال الدولية
القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني

 32مكرر شارع خيرالدين باشا –  1002تونس
العنوان:
216 71 902 326 - 216 71 902 811
الهاتف:
216 71 782 260
الفاكس:
www.ult-tunisie.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@ult-tunisie.com :
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المعهد العالي الخاص للتقنيات المتعددة  /تونس
اإلجازات







اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية:
 أشغال عامة
اإلجازة التطبيقية في الهندسة االلكتروميكانيكية
اإلجازة التطبيقية في اإللكترونيك واإللكترونية واإللكتروتقنية
اإلجازة التطبيقيـة في الكيمياء :
 الكيمياء الصناعية
 الكيمياء الدقيقة
اإلجازة التطبيقيـة في البيوتكنولوجيا :
 التحليل والتشخيص البيولوجي
 مراقبة جودة األغذية وحفظ الصحة

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 فيزياء وكيمياء
 رياضيات وفيزياء
 بيولوجيا وجيولوجيا
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 هندسة بيولوجية
 هندسة كيميائية
 صناعات غذائية
 هندسة ميكانيكية
 هندسة الطاقة
 هندسة مدنية
 هندسة كهربائية وإعالمية صناعية
 هندسة االتصاالت والشبكات
 هندسة معلوماتية
 هندسة كهربائية
 إعالمية
 ميكاترونيك
 هندسة صناعية
 االلكتروميكانيك
 هندسة اإلحصاء
 قيس األراضي

هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 30شارع خيرالدين باشا –  1002تونس
العنوان:
216 71 906 193 - 216 71 902 491
الهاتف:
216 71 906 960
الفاكس:
www.ult-tunisie.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@ult-tunisie.com :
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مدرسة قرطاج العليا الخاصة للعلوم والهندسة  /تونس

هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

شارع فطومة بورقيبة سكرة  2036أريانة
العنوان:
216 70 858 117
الهاتف:
216 70 858 125
الفاكس:
www.utctunisie.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيadmission@utctunisie.com :
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مدرسة قرطاج العليا الخاصة إلدارة األعمال  /تونس
اإلجازات




اإلجازة األساسية في التصرف :
 دراسات عليا تجارية
 مالية
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال

الماجستيـر المهنـي
 المالية

شارع فطومة بورقيبة سكرة  2036أريانة
العنوان:
216 70 858 117
الهاتف:
216 70 858 125
الفاكس:
www.utctunisie.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيadmission@utctunisie.com :
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المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات التكنولوجية بتونس
اإلجازات







اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية
اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية
اإلجازة التطبيقية في االلكتروميكانيك
اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية (التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة)
اإلجازة التطبيقية في اإللكترونيك واإللكتروتكنيك واآللية
اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية :
 أشغال عامة

الماجستيـر المهنـي
 السيطرة على النظم اإلكترونية

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 فيزياء وكيمياء
 رياضيات وفيزياء
 تكنولوجيا
 بيولوجيـا وجيولوجيا
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 هندسة صناعيـة
 هندسة كهربائية
 هندسة إلكتروميكانيكية
 هندسة مدنية
 ميكاترونيك

 18نهج نلسن منديال  1002 -تونس
العنوان:
216 71 335 073 - 216 71 336 023
الهاتف:
216 71 334 897
الفاكس:
www.uas.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيuas@planet.tn :
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الكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بمقرين  /تونس
اإلجازات











اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية :
 تقنيات التجارة الدولية
اإلجازة األساسية في التصرف :
 محاسبة
 مالية
 إدارة أعمال
 التصرف في الموارد البشرية
اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف
اإلجازة التطبيقيـة في الشبكات والخدمات
اإلجازة التطبيقيـة في تكنولوجيا الشبكات اإلعالمية
اإلجازة التطبيقيـة في التسويق :
 التسويق عبر الواب
االجازة التطبيقية في هندسة المخاطر :المالية والبنوك والتأمين (بناء مشترك)
االجازة التطبيقية في هندسة النظم المدمجة والزمن الحقيقي (بناء مشترك)
االجازة التطبيقية في التصميم والتطوير والتصرف في مشاريع الميلتيميديا (بناء مشترك)

الماجستيـر المهنـي
 سالمة األنظمة المعلوماتية
 الماجستير المهني في الهندسة المالية (بناء مشترك)
 الماجستير المهني في المالية :
 بنك وتأمين وأسواق المال

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة ،اختيار :
 رياضيات -فيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس في اإلعالمية ،اختيار :
 إعالمية صناعية
 نظم وشبكات إعالمية

 122شارع الجمهورية (قبالة محطة سيدي رزيق)
العنوان:
مقرين  - 2033بن عروس
216 71 426 354
الهاتف:
216 71 426 321
الفاكس:
www.upes.com.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيupes@gnet.tn :
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المدرسة المركزية العليا الخاصة للعلوم شبه الطبية والصحة  /تونس
اإلجازات











اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة

التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة

في المبصريات والنظارات (نظاراتي)
في التصوير الطبي والمداواة باألشعة
في التغذية البشرية
في صنع بدائل األسنان
في التوليد
في األدواتية الجراحية
في علوم التمريض
في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي
في التبنيج واإلنعاش
في تقويم النطق

الماجستيـر المهنـي
 اإلعداد البدني

 3نهج حمادي الجزيري  1002تونس
العنوان:
216 71 796 679
الهاتف:
216 71 793 558
الفاكس:
www.centralesante.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@centralesante.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال  /تونس
اإلجازات











اإلجازة األساسية في التصرف :
 محاسبة
 مالية
 تسويق
اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية
اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية :
 تقنيات التجارة الدولية
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال :
 التصرف الفندقي والسياحي
اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات المالية
اإلجـازة التطبيقية فـي الشبكــات اإلعالميـة :
 تكنولوجيا اإلعالمية واالتصاالت
اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف :
 الخدمات اإللكترونية
اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية :
 تكنولوجيا اإلعالمية والملتيميديا

الماجستيـر المهنـي
 المالية :
 الهندسة المالية
 سالمة األنظمة اإلعالمية المتصلة والمحمولة
 التصرف في العالقة مع الحريف
 إدارة الموارد البشرية
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة ،اختيار :
 رياضيات -فيزياء
 إعالمية
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 منظومات وشبكات إعالمية
 منظومات اإلعالم والمعارف
 هندسة االتصاالت

 22شارع مدريد –  1000تونس
العنوان:
216 71 336 888
الهاتف:
216 71 338 666
الفاكس:
www.suptech.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيsuptech.contact@gmail.com :
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المعهد العالي الخاص لعلـوم الصحـة بسـوسـة
اإلجازات





اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة

التطبيقية في علوم التمريض
التطبيقيـة في التبنيج اإلنعاش
التطبيقيـة في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي
التطبيقيـة في المبصريات والنظارات (نظاراتي)

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:

شارع الرائد البجاوي  4000 -سوسة
216 73 236 122
216 73 236 123
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المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات  /تونس
اإلجازات




اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة األعمال
 التسويق
 المالية
 محاسبة
اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

الماجستيـر المهنـي
 مراقبة التصرف واألنظمة المعلوماتية
 التصرف في السلسلة اللوجستية والشراءات :
 اللوجستيك والشراءات
 المالية الدولية
 تدقيق ومالية
 هندسة البرمجيات
 المحاسبة

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة ،اختيار :
 رياضيات ،فيزياء وإعالمية
 إعالمية صناعية وآلية
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 اإلعالمية (برمجيات)
 الشبكات اإلعالمية واالتصاالت
 إعالمية صناعية وآلية

ص.ب  72المركب التكنولوجي الغزالة 2088 -
العنوان:
216 70 721 212
الهاتف:
216 70 721 172
الفاكس:
www.time.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيadmissions@time.ens.tn :
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المدرسة العليا الدوليـة الخــاصة بتــونس
اإلجازات








اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة أعمال
 محاسبة
 مالية
اإلجازة األساسية في القانون الخاص
اإلجازة األساسية في القانون العام
اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية(تكنولوجيا المعلوماتية)
اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية :
 إدارة الشبكات والخدمات
اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية
 صيانة النظم اإلعالمية

الماجستيـر المهنـي
 المالية :
 الهندسة المالية
 إدارة األعمال :
 إدارة األعمال وإدارة المؤسسات
 المحاسبة :
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق
 المالية والبنك والتأمين
 التصرف في الموارد البشرية
 هندسة أنظمة المعلومات
 سالمة األنظمة اإلعالمية
 قانون المؤسسات

دراسات هندسيـة
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 هندسة البرمجيات

 48نهج المعادن –  2035الشرقية  -تونس
العنوان:
216 71 809 000
الهاتف:
216 71 808 016
الفاكس:
www.uitunis.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيadmission@uit-ens.tn :

16

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لألعمال  /تونس
اإلجازات


اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة أعمال

الماجستيـر المهنـي








إدارة األعمال
التسويق
المالية (مالية الشركات)
التصرف في عمليات االنتاج
التصرف في وسائل اإلعالم
إدارة األعمال الدولية
التصرف في الموارد البشرية

شارع اليورو ،حدائق البحيرة  - 2ضفاف البحيرة  1053 -تونس
العنوان:
216 71 194 444
الهاتف:
216 71 194 500
الفاكس:
www.msb.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيaccreditation@msb.tn :
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المدرسـة العليـا الخـاصة للهندسـة والتكنولوجيـا  /تونس

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات وفيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 االتصاالت
 هندسة كهربائبة
 هندسة إلكتروميكانيكية
 هندسة مـدنـيـة

المنطقة الصناعية شطرانة  – IIص.ب  –160القطب
العنوان:
التكنولوجي بالغزالة  2088تونس أريانة
216 70 685 685
الهاتف:
216 70 685 454
الفاكس:
www.esprit.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@esprit.ens.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا  /تونس
اإلجازات


اإلجازة التطبيقية في ميكانيك السيارات

الماجستير المهني



الطاقات المتجددة
االتصاالت والشبكات

دراسات هندسيـة



مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات وفيزياء
الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 الطيران
 إعالمية
 جيوماتيك و قيس االراضي
 اتصاالت وشبكات

 15نهج المعمل – الشرقية  2035 – 2تونس قرطاج
العنوان:
216 71 940 424 / 216 71 940 422
الهاتف:
216 71 940 430
الفاكس:
www.esat.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيadmission@esat.ens.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للدراسات اإلدارية والتجارية بصفاقس
اإلجازات







اإلجازة األساسية في التصرف :
 المحاسبة
 المالية
 إدارة األعمال
 التسويق
 الدراسات التجارية العليا
اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة :
 التدقيق والمراقبة الداخلية
اإلجازة التطبيقية في التسويق :
 اتصاالت اشهارية
اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية :
 تقنيات التجارة الدولية

الماجستيـر المهنـي
 إدارة األعمال
 المحاسبة ونظم المعلومات
 المحاسبة

عمارة الفندري ،شارع الجزائر  3000صفاقس
العنوان:
216 74 222 550
الهاتف:
216 74 223 505
الفاكس:
www.eseac.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@eseac.ens.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للسمعي البصري والتصميم /تونس
اإلجازات







اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية :
 فوتوغرافيا
اإلجازة التطبيقية في تصميم الصورة :
 إشهار خطي
 فن تحريك الصورة
اإلجازة التطبيقية في تصميم الفضاء :
 هندسة داخلية
اإلجازة التطبيقية في تصميم المنتوج :
 التعليب
اإلجازة التطبيقية في السمعي البصري والسينما :
 إدارة التصوير
 تركيب
 كتابة و إخراج
 الصوت

الماجستيـر المهنـي
 تصميم الصورة :
 اإلشهار الخطي
 فن تحريك الصورة
 تصميـم الفضـاء :
 الهندسة الداخلية
 السمعي البصري والسينما :
 إنتاج
 كتابة و إخراج
هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 01نهج بودلير – العمران  1005تونس
العنوان:
216 71 957 005 / 216 71 957 004
الهاتف:
216 71 957 028
الفاكس:
www.esad.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيuad@uad.com.tn :
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المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لعلوم اإلعالمية واالقتصاد والتصرف بنابل
اإلجازات







اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف
اإلجازة األساسية في التصرف :
 مالية
 تصرف في الموارد البشرية
 إدارة أعمال
 محاسبة
 تسويق
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة :
 التصرف المحاسبي
اإلجازة التطبيقية في المالية :
 الهندسة المالية واألسواق

الماجستيـر المهنـي
 األسواق المالية

شارع المغرب العربي – دار شعبان الفهري – 8075نابل
العنوان:
216 72 365 066
الهاتف:
216 72 365 144
الفاكس:
www.umlt.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيsecretariat@umlt.ens.tn :
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كلية ابن خلدون الخاصة للحقوق والعلوم االقتصادية والتصرف  /تونس
اإلجازات






اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة أعمال
 محاسبة
 مالية
 تسويق
 التصرف في الموارد البشرية
اإلجازة األساسية في القانون الخاص
اإلجازة األساسية في القانون العام
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال:
 التصرف في المؤسسات المصدرة

الماجستيـر المهنـي
 التسويق :
 إدارة الخدمات والعالقات مع العمالء
 القانون الخاص
 التصرف في المخاطر والتخطيط
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق
 الهندسة المالية
 العلوم السياسية

 4نهج  8010مونبليزير–  1073تونس
العنوان:
216 71 841 720
الهاتف:
216 71 901 407
الفاكس:
www.uik.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيinfo@uik.ens.tn :
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المدرسـة العليـا الخـاصة للعلوم التطبيقية وإدارة األعمـال  /تـونس
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية :
 النظم المحمولة
اإلجازة التطبيقية في التسويق :
 التوزيع والتسويق التجاري

الماجستيـر المهنـي
 إدارة األعمال :
 الجودة الشاملة والتنمية المستدامة
 لوجستية الشراءات والتبادل الدولي
 المالية :
 األكتوارية
 إدارة الموارد البشرية :
 هندسة الموارد البشرية
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 هندسة إعالمية
 نظم محمولة
 أنظمة واتصاالت

المنطقة الصناعية شطرانة  –IIص.ب  – 4القطب
العنوان:
التكنولوجي بالغزالة  2088تونس
216 70 686 486
الهاتف:
216 70 686 488
الفاكس:
www.sesame.com.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيsesame@sesame.com.tn :
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المعهد العالي الخاص للعلوم شبه الطبية "محمود الماطري"  /تونس
اإلجازات







اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة

التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة
التطبيقيـة

في
في
في
في
في
في

علوم التمريض
التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي
التوليد
التغذية البشرية
التبنيج واالنعاش
الرعاية الصحية للمسنين

الماجستير المهني


التحضير البدني

 8نهج اين الجزار –  1002الفايات
العنوان:
216 71 847 822
الهاتف:
216 71 846 242
الفاكس:
www.umm-tunisie.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@ umm-tunisie.com :
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المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "األمد"  /سوسة
اإلجازات


اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض

 3شارع البريد سهلول  4054سوسة
العنوان:
216 73 820 800
الهاتف:
216 73 820 826
الفاكس:
www.universite-amed.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@universite-amed.com :
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المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بالقيروان
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:

نهج ين قوتة وراء دار الطابع – القيروان
216 77 304 901
216 77 228 498

27

المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس
اإلجازات


اإلجازة األساسية في اإللكترونيك واإللكتروتكنيك واآللية

الماجستيـر المهنـي
 حماية أنظمة االعالمية و هيكلة الشبكات

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات -فيزياء
 تكنولوجيا
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 هندسة الكهرباء واألوتوماتيك
 هندسة مدنية

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:

شارع أبو القاسم الشابي –  6011قابس
216 75 294 660
216 75 294 690
www.essat-gabes.com
contact@essat-gabes.com
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المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم والتكنولوجيا بسوسة
اإلجازات




اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية
اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية
اإلجازة التطبيقيـة في إعالمية التصرف

الماجستيـر المهنـي
 الهندسة الكهروميكانيكية (بناء مشترك)
 الهندسة الميكانيكية (بناء مشترك)
 أنظمة االتصاالت
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات -فيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 اتصاالت
 تسويق الموضة وتصميم النسيج
 هندسة الكتروميكانيكة
 هندسة مدنية
 هندسة إعالمية التصرف

المركب الجامعي حي بو خزر  4000سوسة
العنوان:
216 73 231 986
الهاتف:
216 73 231 812
الفاكس:
www.ups.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيups@ups.ens.tn :
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المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "نجمة التكوين"  /سوسة
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض

 3شارع خليفة القروي –  4051خزامى سوسة
العنوان:
216 73 243 327
الهاتف:
216 73 219 787
الفاكس:
www.etoileformation.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيetoileformation@topnet.tn:
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المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بسوسة
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في علوم التمريض

العنوان:

الطريق السياحي حمام سوسة  -الطابق الثالث فوق
المونوبري  4011سوسة
216 73 363 666
216 73 361 224 /216 73 372 081

الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكترونيisis.asis@gmail.com :
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المعهد العالي الخاص تونس دوفين  /تونس

اإلجازات


اإلجازة األساسية في التصرف :
 مالية

الماجستيـر المهنـي
 التسويق
 اإلكتوارية
 علوم اإلحصاء

 20نهج بودالر–  1005العمران تونس
العنوان:
216 71 957 857
الهاتف:
216 71 957 900
الفاكس:
www.tunisdauphine.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@dauphine.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للتقنيات بسوسة
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار
 فيزياء وكيمياء
 رياضيات وفيزياء
 تكنولوجيا
 مرحلة تحضيرية مندمجة
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 هندسة مدنية
 إعالمية التصرف
 الرياضيات والنمذجة
 اتصاالت وشبكات
 الكهرباء واآللية
 البيوتكنولوجيا
 الميكانيك
 االلكتروميكانيك

هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

عمارة زعتير  -شارع خليفة القروي–سهلول  4054سوسة
العنوان:
216 73 277 877
الهاتف:
216 73 243 685
الفاكس:
www.polytecsousse.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@polytecsousse.tn :
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المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال والحقوق "ابن سينا"  /تـونس
اإلجازات




اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة أعمال
 مالية
 تسويق
اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك

الماجستيـر المهنـي
 النقد والمالية والبنك
 الذكاء والتسويق واليقظة اإلستراتيجية
 الهندسة والمساعدة على أخذ القرار
 إدارة األعمال التنفيذية

 ،90شارع محمد الخامس –  1002تونس
216 71 282 329
216 71 802 800
www.apbs.tn
info@apbs.tn

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:
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المدرسة المركزية العليا الخاصة لآلداب والفنون وعلوم االتصال  /تونس
اإلجازات



















اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة واألدب الفرنسي
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة االنقليزية
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلسبانية
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإليطالية
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب والحضارة األلمانية
اإلجازة التطبيقية في اإليطالية:
 التجارة الدولية
اإلجازة التطبيقية في اإلسبانية :
 سياحة وتراث
اإلجازة التطبيقية في األلمانية :
 االقتصاد والتصرف
اإلجازة التطبيقية في االنقليزية :
 انقليزية األعمال
اإلجازة التطبيقية في الصحافة
اإلجازة التطبيقية في تصميم الصورة :
 اإلشهار الخطي
 اإلشهار السمعي البصري
اإلجازة التطبيقية في تصميم المنتوج :
 االبداع الصناعي
 االثاث
اإلجازة التطبيقية في تصميم الفضاء :
 هندسة داخلية
 سينوغرافيا
اإلجازة التطبيقية في الفن والوسائل الوسائطية :
 تواصل تعددي الوسائط
اإلجازة التطبيقية في السينما والسمعي البصري :
 تقنيات سمعية بصرية
 التقاط الصورة

الماجستيـر المهنـي
 الملتميديا
 هندسة وسائل اإلعالم
 تصميم الفضاء :
 الهندسة الداخلية
 السينما والسمعي البصري :
 الكتابة و االخراج
 الصورة و االضاءة
 التركيب
 الصوت
 إنقليزية األعمال والسياحة

 7نهج البرازيل –  1002تونس
العنوان:
216 71 783 175 - 216 71 799 852
الهاتف:
216 71 793 558
الفاكس:
www.centralecom.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@centralecom.tn :
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المدرسة المركزية العليا الخاصة للتقنيات بتونس
اإلجازات
 اإلجازة األساسية في اإلعالمية :
 اإلعالمية والملتيميديا
 اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية
 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف
 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية :
 منظومات وأوتوماتيزم
 نظم محمولة
 اإلجازة التطبيقية في الشبكات اإلعالمية :
 إدارة الشبكات والخدمات
 تكنولوجيا الشبكات واالتصاالت
 اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية :
 الجسور والطرقات
 البناء والمحيط والطاقة
 اإلجازة التطبيقية في اإللكتروميكانيك :
 الميكاترونيك الصناعية
الماجستيـر المهنـي
 سالمة األنظمة اإلعالمية والشبكات
 اإلعالمية:
 هندسة أنظمة المعلومات في الصحة
 هندسة األنظمة الصناعية
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات وفيزياء
 فيزياء وكيمياء
 جيولوجيا و بيولوجيا
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية )هندسة الشبكات واالتصال ،هندسة نظم المعلومات)
 هندسة مدنية
 هندسة بيولوجية
 هندسة كيميائية
 هندسة الكتروميكانيكية
 البتروكيمياء
 الطاقة
 هندسة كهربائية وآلية
 هندسة األعمال والمشاريع
 هندسة االتصاالت
 الهندسة الصناعية
هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

 ،3شارع محمد الخامس المنطقة الصناعية خير الدين2015 -
العنوان:
الكرم
216 71 888 970 - 216 71 988 970
الهاتف:
216 71 793 558
الفاكس:
www.polytechcentrale.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@polytechcentrale.tn:
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المدرسة المركزية العليا الخاصـة للحقـوق والتصـرف  /تونس
اإلجازات















اإلجازة األساسية في القانون الخاص
اإلجازة األساسية في القانون العام
اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة األعمال
 محاسبة
 مالية
 تسويق
اإلجازة األساسية في اإلقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
 اإلقتصاد الكمي
 اإلقتصاد والمالية الدولية
اإلجازة التطبيقية في قانون المؤسسة واألعمال
اإلجازة التطبيقية في االقتصاد والمالية الدولية :
 تقنيات التجارة الدولية
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة :
 التصرف المحاسبي
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال :
 التصرف في المؤسسات المصدرة
اإلجازة التطبيقية في التسويق :
 تسويق عبر الواب
اإلجازة التطبيقية في التصرف:
 التأمين والبنك والمالية
 المالية والتصرف المحاسبي والمالي للمؤسسة الصغرى والمتوسطة
 المالية ،البنك والمؤسسات المالية
 االدارة اإلقتصادية واالجتماعية
االجازة التطبيقية في إدارة الصحة (بناء مشترك)

الماجستيـر المهنـي
 المالية :
 الهندسة المالية
 مالية اسالمية
 البنك والتأمين
 التسويق :
 الذكاء التسويقي واليقظة اإلستراتيجية
 إدارة األعمال :
 التصرف الصحي
البشرية
 التصرف في الموارد
 ،66شارع محمد الخامس –  1002تونس
العنوان:
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق
216 71 849 244 - 216 71 849 290
الهاتف:
 إدارة المشاريع
216 71 793 558
الفاكس:
 القانون العقاري
www.centraledg.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@centraledg.tn:
 قانون األعمال
 العالقات الدولية :
 الدبلوماسية و العالقات الدولية
 إدارة األعمال (بناء مشترك)
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الكلية الخاصة لعلـوم الصحـة بتـونس
اإلجازات






اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة

التطبيقيـة في المبصريات والنظارات (نظاراتي)
التطبيقية في التبنيج واإلنعاش
التطبيقية في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي
التطبيقية في علوم التمريض
التطبيقية في تقويم البصر

الماجستير المهني


التقدم في السن واإلعاقة واألنشطة البدنية

 ،38نهج كولونيـا –  1002تونس
العنوان:
216 71 787 337
الهاتف:
216 71 788 848
الفاكس:
www.supsat-univ.tn
موقع الواب:
البريد اإللكتروني upsat@tunet.tn:
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المعهد الخاص للدراسات العليا بسوسة
اإلجازات











اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة األساسية في التصرف :
 التصرف في الموارد البشرية
 إدارة األعمال
 محاسبة
 مالية
 الدراسات التجارية العليا
اإلجازة التطبيقية في التصرف :
 التصرف في الموارد البشرية
 إدارة األعمال
اإلجازة التطبيقية في التصرف – التسويق :
 التسويق عبر الواب
 االتصال االشهاري
 التوزيع والتسويق التجاري
 البيع والمفاوضة التجارية
اإلجازة التطبيقية في التصرف – المحاسبة :
 تقنيات المحاسبة والمالية
 التدقيق والمراقبة الداخلية
اإلجازة التطبيقيـة في االقتصاد والمالية الدولية :
 تقنيات التجارة الدولية

المركب الجامعي بوخزر  4000 -سوسة
العنوان:
216 73 235 291
الهاتف:
216 73 235 292
الفاكس:
www.ihes.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيiehes@topnet.tn :
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الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية والتصرف بتونس
اإلجازات













اإلجازة األساسية في التصرف :
 محاسبة
 إدارة أعمال
 المالية
 التسويق
اإلجازة األساسية في القانون الخاص
اإلجازة األساسية في علوم اإلعالم واالتصال
اإلجازة األساسية في القانون العام
اإلجازة التطبيقية في اإلرشاد السياحي
اإلجازة التطبيقية في الصحافة
اإلجازة التطبيقية في االتصال
اإلجازة التطبيقية في االقتصاد  :تجارة دولية
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة
اإلجازة التطبيقيـة في اإلعالم
اإلجازة التطبيقية في التسويق :
 تقنيات التسويق

الماجستيـر المهنـي
 مالية المؤسسات والهندسة المالية
 الصحافة المكتوبة واإللكترونية
 التسويق
 البنك والتأمين
 المالية اإلسالمية

 ،34نهج القرش األكبر  1002 -تونس
العنوان:
216 71 335 073 - 216 71 336 023
الهاتف:
216 71 334 897
الفاكس:
www.uas.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيuas@planet.tn :
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الكلية المتوسطية الخاصة لعلوم اإلعالمية واالقتصاد والتصرف بتونس
اإلجازات





اإلجازة األساسية في التصرف :
 مالية
 إدارة أعمال
 تسويق
 تصرف في الموارد البشرية
 محاسبة
اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة التطبيقية في المالية :
 التصرف في المؤسسات المالية

الماجستيـر المهنـي
 بعث المشاريع والتنمية الجهوية
 التصرف في المخاطر في البنوك اإلسالمية
 إدارة األعمال :
 مقاولة وبعث المشاريع
 المالية :
 األسواق المالية والتصرف في المخاطر
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق :
 محاسبة المؤسسات المالية
 الجباية والتدقيق
 التحليل واالستراتيجيا المالية
 التسويق اإللكتروني
 المحاسبة

 16-14نهج محمد بدرة مونبليزير–  1073تونس
العنوان:
216 71 903 215
الهاتف:
216 71 904 388
الفاكس:
www.umlt.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيumlt-tunis@umlt.ens.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا واإلعالمية والتصرف بسوسة
اإلجازات




اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة أعمال
 تسويق
 مالبة
اإلجازة التطبيقيـة في المحاسبة :
 التصرف المحاسبي

الماجستيـر المهنـي
 المالية :
 المالية االسالمية
 المالية واالنشطة البنكية
 البنك وإدارة المخاطر
 التسويق :
 االستراتيجيات التجارية واالتصال واالستشارة
 علوم المحاسبة :
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق

 28نهج داكار -شارع البيئة القنطاوي  4089 -حمام
العنوان:
سوسة
216 73 347 421
الهاتف:
216 73 347 321
الفاكس:
www.estim-tunisie.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيdirectiondesetudes@estim-tunisie.com :
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المدرسة العليا الخاصة للتقنيات "ابن خلدون"  /تونس
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في تصميم الفضاء:
 هندسة داخلية
اإلجازة التطبيقية في تصميم الصورة:
 إشهار خطي

دراسات هندسية
 الشهادة الوطنية لمهندس في االعالمية
هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:

 ، 30شارع جودة الحياة – سكرة  - 2036أريانة
216 70 694 194
216 70 694 195
www.uik.ens.tn
info@uik.ens.tn
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الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية بصفاقس
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في التبنيج واإلنعاش
اإلجازة التطبيقية في التقويم العضوي والتأهيل الوظيفي

طريق منزل شاكر كلم  0.5صفاقس
216 74 460 854
216 74 460 853

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكترونيupsatsfax@yahoo.fr:
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المدرسة الدولية العليا الخاصة للمهندسين بسوسة

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة ،اختيار:
 رياضيات– فيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار:
 هندسة الكتروميكانيكية
 إعالمية
 هندسة مدنية
 هندسة كهربائية
 هندسة النسيج
 هندسة صناعية
 هندسة ميكانيكية

هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

الطريق الحزامية سهلول–  4021القلعة الصغرى -
العنوان:
سوسة
216 73 296 060
الهاتف:
216 73 296 900
الفاكس:
www.episousse.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@episousse.com :
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المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية  /سوسة
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 فيزياء وكيمياء
 رياضيات وفيزياء
 تكنولوجيا


الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 إتصاالت
 هندسة بيوطبية
 هندسة الكتروميكانيكية
 هندسة ميكانيكية
 هندسةكهربائية

شارع الحرية ،ص.ب 329 .سهلول  - 4054سوسة
العنوان:
216 73 821 308
الهاتف:
216 73 821 318
الفاكس:
www.espita.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيespita@espita.ens.tn :
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المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا بصفاقس
اإلجازات





اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة
اإلجازة

التطبيقية
التطبيقية
التطبيقية
التطبيقية

في
في
في
في

تطوير أنظمة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
الملتميديا والواب
صيانة أنظمة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
النظم المحمولة

الماجستيـر المهنـي
 إدارة األعمال :
 التصرف في المشاريع

دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات وفيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 هندسة اإلعالمية
 هندسة صناعية
 هندسة األساليب
 هندسة مدنية
 هندسة اإلتصاالت
 هندسة ميكانيكية

هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

طريق المحارزة كم  1.5صفاقس  - 3003صفاقس
العنوان:
216 74 465 020 / 74 461 682
الهاتف:
216 74 461 588
الفاكس:
www.iit-nau.com
موقع الواب:
البريد اإللكتروني info@itt.tn :
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المدرسة العليا الدولية الخاصة لألعمال بصفاقس
اإلجازات








اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة أعمال
 دراسات تجارية عليا
 مالية
 محاسبة
اإلجازة األساسية في المالية اإلسالمية
اإلجازة األساسية في النمذجة والمساعدة على القرار
اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف
اإلجازة األساسية في القانون الخاص وعلوم اإلجرام
اإلجازة التطبيقية في التصرف :
 مالية
 محاسبة
 تسويق

الماجستيـر المهنـي
 المالية اإلسالمية
 إدارة األعمال
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق
 إدارة األعمال المندمجة والجودة وسالمة المحيط
 مالية المؤسسة والهندسة المالية
 التدقيق الداخلي واالستشارة في أنظمة المعلومات
 الهندسة اللوجستية و االنتاج
 التسويق :
 التوزيع و العالقة مع الحريف
 إدارة وتسويق المنتجات الصيدالنية
 المحاسبة
 إدارة األعمال اإللكترونية ورقمنة المؤسسات (بناء مشترك)
 إدارة وتسويق المنتجات الغذائية (بناء مشترك)

طريق المحارزة كم  1.5صفاقس  - 3003صفاقس
العنوان:
216 74 248 222 / 74 248 220
الهاتف:
216 74 248 111
الفاكس:
www.isb.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيadministration@isb.ens.tn :
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المدرسة العليا الخاصة لإلعالمية وإدارة األعمال /تونس
اإلجازات







اإلجازة األساسية في التصرف :
 إدارة أعمال
 مالية
 محاسبة
 تسويق
اإلجازة األساسية في االقتصاد :
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة التطبيقية في التصرف :
 مالية  :التصرف في المؤسسات المالية
اإلجازة التطبيقية في التسويق :
 الهندسة التجارية وتوزيع المنتوجات
اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف

الماجستيـر المهنـي
 السياسة والتعديل االقتصادي للطاقة
 المالية :
 البنوك اإلسالمية
 الهندسة المالية
 توقعات األسواق المالية
 التأمين اإلسالمي
 التحليل الكمي للمالية والتأمين
 التسويق :
 تسويق التنمية والتجديد السياحي
 التسويق البنكي
 المحاسبة
 التصرف في منظمات القطاع الصحي واالجتماعي
 تطوير الموارد البشرية

المنطقة الصناعية خيرالدين – الكرم 2015
العنوان:
216 71 182 625
الهاتف:
216 71 182 623
الفاكس:
www.ebs.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيinfo@ebs.tn :

49

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات  /تونس
اإلجازات








اإلجازة التطبيقية في الهندسة الميكانيكية :
 إنتاج وصناعة ميكانيكية
اإلجازة التطبيقية في الطاقية
اإلجازة التطبيقية في الصيانة الصناعية
اإلجازة التطبيقية في تكنولوجيات اإلعالمية :
 تطوير أنظمة اإلعالمية
اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية :
 بناء
اإلجازة التطبيقية في الهندسة الكهربائية:
 كهرباء صناعية
اإلجازة التطبيقية في الهندسة اإلعالمية:
 األنظمة المحمولة والنقالة

الماجستير المهني
 تطوير األنظمة المعلوماتية
 التدقيق والنجاعة الطاقية (بناء مشترك)
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار:
 رياضيات– فيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية
 ميكاترونيك
 الهندسة الصناعية و اللوجستية

 ،2نهج سوسة  -باب الخضراء  -تونس
العنوان:
216 71 283 417 / 216 71 283 416
الهاتف:
216 71 283 419
الفاكس:
www.umlt.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيpolytechnique@umlt.ens.tn :
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المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنيات  /تونس
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية
اإلجازة األساسية في اإلعالمية المطبقة في التصرف

الماجستير المهني
 هندسة البرمجيات
 التصرف المندمج في الجودة وحماية المحيط
 التقييم والتصرف في مخاطر المالية والتأمين
 إدارة المشاريع
 النمذجة الرقمية للبنايات وإدارة مشاريع اإلنشاء (بناء مشترك)

دراسات هندسيـة
 المرحلة التحضيرية المندمجة ،اختيار :
 اعالمية–الكترونيك
 ميكانيك–مواد–ميكروتكنيك
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات–فيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 ميكروإلكترونيك واتصاالت
 اإلعالمية والشبكات والملتميديا
 هندسة صناعية
 الميكاترونيك
 االعالمية (الهندسة المالية – هندسة المشاريع)

هندسة معمارية
 الشهادة الوطنية لمهندس معماري

نهح بحيرة انسي عمارة ستراميكا -ضفاف البحيرة–
العنوان:
 1053تونس
216 71 963 427
الهاتف:
216 71 963 428
الفاكس:
www.pi.tn
موقع الواب:
البريد االلكترونيcontact@polytech-intl.tn :

51

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات– فيزياء
 فيزياء–كيمياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 إعالمية

الحي الجامعي بزروق –  2112قفصة
العنوان:
216 76 211 930
الهاتف:
216 76 211 930
الفاكس:
www.esip.tn
موقع الواب:
البريد االلكترونيcontact@esip.tn :
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المعهد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجيا  /تونس
دراسـات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 الطاقة المتجددة
 األنظمة اإلعالمية
 هندسة البرمجيات

ص.ب  386حدائق البحيرة – ضفاف البحيرة -2
العنوان:
 1053تونس
216 70 016 100
الهاتف:
216 71 194 500
الفاكس:
www.medtech.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيinfo@medtech.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للهندسة واالتصال  /تونس

الماجستير المهني
 إعالمية اتخاذ القرار و البرمجيات
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 رياضيات -فيزياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 اإلعالمية ( هندسة البرمجيات -شبكات إعالمية)
 الكهرباء (إعالمية صناعية)

 14نهج  8609المنطقة الصناعية الشرقية  2035 -1تونس
216 71 770 520 /216 71 770 521

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
www.ttu.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontactespic@ttu.ens.tn:
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المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات بالمنستير
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 فيزياء -كيمياء
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 الكهرباء
 اإلعالمية ( إعالمية صناعية – هندسة البرمجيات)

شارع الطيب المهيري حي السالم 5000 -المنستير
العنوان:
216 73 425 955
الهاتف:
216 73 425 956
الفاكس:
www.polytechmonastir.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@polytechmonastir.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية ،اختيار :
 فيزياء-كيمياء
 رياضيات-فيزياء
 تكنولوجيا
 الشهادة الوطنية لمهندس ،اختيار :
 الهندسة الصناعية (تكييف وتبريد)
 الكهرباء :
 هندسة األنظمة اآللية والصيانة الصناعية الكترونيك محمولة واتصاالت هندسة الميكاترونيك
 هندسة اإلعالمية

شارع البيئة ص.ب  104المنستير 5060
العنوان:
216 73 500 200
الهاتف:
216 73 500 030
الفاكس:
www.esprim.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيesprim@topnet.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا والهندسة  /تونس
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة
 الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا ،اختيار :
 اإلعالمية
 اإلتصاالت

 06نهج أبو نواس/الريحانة – برج بكوش –  2027أريانة
العنوان:
216 71 70 99 44
الهاتف:
216 71 70 98 99
الفاكس:
www.tek-up.de
موقع الواب:
البريد اإللكترونيinfo@tek-up.de :
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المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال بنابل

اإلجازات
 اإلجازة األساسية في التصرف
 محاسبة
 مالية
 اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد
 تجارة دولية
 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية
 ملتميديا وبرمجة الواب
الماجستير المهني
 المالية:
 محلل في األسواق المالية
 هندسة مالية
 إدارة المشاريع والسالمة والجودة
دراسات هندسيـة
 مرحلة تحضيرية مندمجة
 الشهادة الوطنية لمهندسفي العلوم التطبيقية والتكنولوجيا ،اختيار :
 اإلعالمية(هندسة إعالمية القرار -األنظمة المحمولة-هندسة الشبكات والخدمات والتطبيقات)
 الشبكات اإلعالمية واالتصاالت

شارع الدكتور الدالي الجازي طريق الحمامات  8000نابل
العنوان:
216 72 233 777
الهاتف:
216 72 233 877
الفاكس:
www.itbs.com.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@itbs.com.tn :
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الكلية الخاصة لعلوم اإلعالمية وإدارة األعمال بنابل
اإلجازات









اإلجازة األساسية في اإلقتصاد:
 النقد والمالية والبنك
اإلجازة األساسية في التصرف:
 محاسبة
 مالية
اإلجازة التطبيقية في المالية:
 الهندسة المالية لألسواق
اإلجازة التطبيقية في االعالمية وإدارة األعمال
اإلجازة التطبيقية في برمجة نظم المعلومات
اإلجازة التطبيقية في الملتميديا والواب
اإلجازة التطبيقية في الشبكات والخدمات االعالمية

الماجستير المهني
 إدارة األعمال:
 إدارة المشاريع والجودة
 المحاسبة
 المالية:
 األسواق المالية والتصرف في المخاطر
 اإلعالمية:
 سالمة الشبكات وتدقيق األنظمة اإلعالمية
 الجودة والحماية والبيئة
 الهندسة االقتصادية والمالية

نهج علي البلهوان  8000نابل
العنوان:
216 72 222 000
الهاتف:
216 72 222 924
الفاكس:
موقع الوابwww.leaders-university.net :
البريد اإللكترونيcontact@leaders-university.net:
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المعهد العالي الخاص إلدارة المؤسسات بتونس
اإلجازات






اإلجازة األساسية في التصرف :
 تسويق
 محاسبة
 مالية
 إدارة األعمال
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة
اإلجازة األساسية في القانون الخاص
اإلجازة األساسية في اإلعالمية المطبقة في التصرف

الماجستير المهني
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق
 الهندسة المالية والبنكية
 إدارة األعمال
 إنشاء وإدارة المشاريع
 التصرف في المخاطر والتأمين والبنك
 هندسة نظم معلومات المؤسسات

 06نهج موريطانيا  -1001تونس
العنوان:
216 71 845 263 / 216 71 845 264
الهاتف:
216 71 854 269
الفاكس:
www.iaetunis.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@iaetunis.com:
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المعهد الدولي العالي الخاص للدراسات الرقمية والسمعية البصرية /تونس

اإلجازات


اإلجازة التطبيقية في السمعي البصري والسينما  :الصوت والتركيب والصورة

الماجستير المهني


السمعي البصري والسينما:
 الصورة والصوت والتركيب
 االنتاج واالخراج

 02شارع هارون الرشيد -قصر السعيد  2086 -2منوبة
العنوان:
216 70 664 420
الهاتف:
216 70 664 419
الفاكس :
www.iina.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@iina.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للحقوق وإدارة األعمال /تونس
اإلجازات


اإلجازة األساسية في التصرف:
 المالية
 المحاسبة
 التسويق

الماجستير المهني
 الهندسة االقتصادية والمالية

 14نهج اإلمام الرصاع ،خير الدين باشا ،منبليزير1002 -تونس.
216 71 770 520 / 216 71 770 521

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
www.ttu.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontactespic@ttu.ens.tn:
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الكلية الخاصة للتصرف وعلوم اإلدارة بسوسة
اإلجازات




اإلجازة التطبيقية في التسويق
اإلجازة األساسية في التصرف:
 إدارة األعمال
اإلجازة التطبيقية في التصرف:
 إدارة األعمال
 المالية اإلسالمية
 التصرف المحاسبي والمالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الماجستير المهني
 التسويق السياحي
 المالية االسالمية

عمارة شيماء شارع ياسر عرفات سهلول 4051 -1سوسة.
العنوان:
216 73 822 515 / 216 73 822 598
الهاتف:
216 73 822 599
الفاكس:
www.fmsa-tunisie.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيdg@fmsa-tunisie.com :
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المدرسة العليا الدولية الخاصة إلدارة األعمال بسوسة
اإلجازات




اإلجازة األساسية في التصرف:
 المالية
 إدارة األعمال
اإلجازة التطبيقية في المحاسبة :
 تدقيق

الماجستير المهني
 المحاسبة والمراقبة والتدقيق
 ريادة األعمال وإدارة المشاريع
 التوزيع والعالقة مع الحريف

الطريق الحزامية سهلول  - 4021سوسة
العنوان:
216 73 296 060
الهاتف:
216 73 296 900
الفاكس:
www.episousse.com.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@episousse.com :
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المدرسة العليا الخاصة لإلقتصاد و التصرف بسوسة
اإلجازات








اإلجازة األساسية في التصرف:
 التصرف المالي
 التصرف في الموارد البشرية
 محاسبة
اإلجازة األساسية في االقتصاد
 نقد ومالية وبنك
 االقتصاد والمالية الدولية
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال
اإلجازة التطبيقية في التسويق
اإلجازة التطبيقية في االنتاج واللوجستيك

الماجستير المهني
 التصرف:
 المحاسبة والتدقيق
 المالية والبنك
 التسويق والتجديد وبعث المشاريع

المركب الجامعي ،نهج حسونة العياشي ،بو خزر 4000
العنوان:
سوسة
216 73 231 985
الهاتف:
216 73 231 812
الفاكس:
ecogest.ups.ens.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيecogest@ups.ens.tn:
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المدرسة الدولية العليا الخاصة للقانون واألعمال

اإلجازات



اإلجازة األساسية في التسويق الصناعي
اإلجازة التطبيقية في قانون المؤسسة واألعمال

الماجستير المهني





التجارة الدولية
ذكاء التسويق واليقظة االستراتيجية
قانون التحكيم والطرق التوافقية لحل النزاعات
قانون األعمال

نهج بحيرة أنسي عمارة ستراميكـا -ضفاف البحيرة
العنوان:
 1053تونس
216 71 963 427
الهاتف:
216 71 963 428
الفاكس:
www.lbs.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@lbs.tn :
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المدرسة العليا الخاصة لألعمال
اإلجازات



اإلجازة األساسية في التسويق
اإلجازة األساسية في المحاسبة والمالية

الماجستير المهني





إدارة األعمال اإللكترونية والتسويق الرقمي
المحاسبة والمراقبة والتدقيق
المالية والتحكيم الدولي (بناء مشترك)
الخبرة في المحاسبة (بناء مشترك)

 17نهج ابن رشيق  -تونس
العنوان:
216 71 847 279
الهاتف:
216 71 847 278
الفاكس:
www.auna.com.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@auna.com.tn:
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المدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات بصفاقس
اإلجازات







اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية:
 تكنولوجيات الملتيميديا والواب
 أنظمة اإلعالمية والبرمجيات
اإلجازة التطبيقية في الكيمياء :
 تحليل ومراقبة
اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية الصناعية :
 األنظمة واآللية
اإلجازة التطبيقية في االلكتروميكانيك :
 الصيانة الصناعية
اإلجازة التطبيقية في اعالمية التصرف:
 اإلعالمية في ادارة األعمال  /المالية

الماجستير المهني








هندسة البرمجيات
النظم المحمولة :
 االلية والشبكات الداخلية
االلكترونيك وااللكتروتقنية وااللية واالعالمية الصناعية
هندسة الصورة ولعب الفيديو
الشبكات اإلعالمية واالتصاالت
اإلحصائيات ومعالجة البيانات :البيانات الكبرى
الرياضيات المالية واالكتوارية

العنوان:

فضاء المؤسسات القطب التكنولوجي-حي األنس-
طريق تونس كلم  10صفاقس 3021
216 74 860 300
216 74 860 300

الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:
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المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال بقابس
اإلجازات


اإلجازة األساسية في المالية

المركب الجامعي زريق -قابس 6072
75 392 135

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكترونيgabes@suptech.fr:
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الكلية الخاصة للعلوم السياسية واالقتصادية

اإلجازات




اإلجازة التطبيقية في اتصال المؤسسات
اإلجازة التطبيقية في إدارة األعمال:
 السياحة والفندقة
اإلجازة األساسية في العلوم السياسية

الماجستير المهني



الماجستير المهني في العلوم السياسية:
 العالقات الدولية
الماجستير المهني في اتصال المؤسسات

منطقة النشاط خير الدين ،مبنى عدد  – 1130الكرم 2015
العنوان:
216 71182300
الهاتف:
216 71182020
الفاكس:
www.uetunis.com
موقع الواب:
البريد اإللكترونيinfo@uetunis.com :
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المدرسة المركزية العليا الخاصة للتكنولوجيا بسوسة

اإلجازات



اإلجازة األساسية في علوم اإلعالمية
اإلجازة األساسية في تكنولوجيات المعلومات واإلتصال

الماجستير المهني
 الماجستير المهني في األنظمة المحمولة والمركبة

شارع أبو حامد الغزالي  - 4000سوسة
216 73236333
216 73236332

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكتروني:
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المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال بتونس
اإلجازات



اإلجازة األساسية في علوم التصرف :
 إدارة أعمال
اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف

الماجستير المهني


الماجستير المهني في إدارة األعمال الرقمية وأنظمة المعلومات

المنطقة الصناعية -شطرانة  2القطب التكنولوجي
العنوان:
الغزالة
70 250 080
الهاتف:
70 685 454
الفاكس:
www.esb.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact.esb@esprit.tn :
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المدرسة العليا الخاصة للتأمين والمالية  /تونس
اإلجازات



اإلجازة األساسية في المالية
اإلجازة التطبيقية في التأمين

الماجستير المهني


الماجستير المهني في إدارة المخاطر في التأمين والمؤسسات المالية

عمارة  ،Hإقامة البحيرة  – 1053ضفاف البحيرة -
العنوان:
تونس
71 960 012
الهاتف:
71 960 019
الفاكس:
www.espaf.tn
موقع الواب:
البريد اإللكترونيcontact@espaf.tn :
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المعهد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجيا واألعمال بالوسط  /سوسة
اإلجازات



اإلجازة التطبيقية في اعالمية التصرف :تكنولوجيا أنظمة المعلومة
اإلجازة التطبيقية في األنظمة المحمولة والجوالة

الماجستير المهني


الماجستير المهني في الحاسوب والهندسة الكهربائية

طريق مساكن ،حي التعمير -سوسة
73 367 715
73 367 715

العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
موقع الواب:
البريد اإللكترونيt.t.t@topnet.tn :

74

