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 جامعة الزيتونة

علوم الحديث

الفقه

أصول الدين

الحضارة اإلسالمية  

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

الهندسة المعمارية

المـــادة

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

حضــــارة

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس

مركز الدراسات اإلسالمية   بالقيروان

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس

مركز الدراسات اإلسالمية   بالقيروان

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية   بتونس

المعهد العالي ألصول  الدين بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

327المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*
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جامعة تونس

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

الفلسفة

التاريخ

المـــادة

لغة

أدب 

لسانيات 

لسانيات 

لسانيات 

أدب 

أدب 

أدب 

بدون إختصاص

لغة

أدب 

أدب 

الفلسفة الحديثة والمعاصرة

التاريخ الحديث

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم اإلنسانية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم اإلنسانية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

3

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1
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عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط
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/  3 * أمر عدد 1825 لسنة 1993 مؤرخ في 6 سبتمبر 1993 يتعلق بضبط النظام األساسي  الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته   3  /   94   94

جامعة تونس

التاريخ

الجغرافيا

علم اإلجتماع 

علم النفس

علوم التربية وتعليمية المواد

المـــادة

التاريخ المعاصر

التاريخ القديم

التاريخ القديم

علم اآلثار 

علم الخرائط

جغرافيا إقتصادية

الجيومورفولوجيا

الجغرافيا الحضرية

البـيوجغرافيا

علم السكان

علم إجتماع الثقافة واالتصال 

علم إجتماع التنمية

علم النفس السريري

تعليمية المواد العلمية والتقنية

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم اإلنسانية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم اإلنسانية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم اإلنسانية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد التحضيري للدراسات األدبية  والعلوم اإلنسانية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

كلية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية  بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط
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جامعة تونس

القانون العام

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

المـــادة

القانون الدستوري 

القانون المدني

النمو  والتنمية 

اإلقتصاد  الجزئي

التصرف في الموارد البشرية

التصرف في الموارد البشرية

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المحاسبة

المالية 

المالية 

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المعهد العالي للتصرف بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المعهد العالي للتصرف بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

المعهد العالي للتصرف بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المعهد العالي للتصرف بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المعهد العالي لألعمال  بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1
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عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم



/  5 * أمر عدد 1825 لسنة 1993 مؤرخ في 6 سبتمبر 1993 يتعلق بضبط النظام األساسي  الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته   5  /   94   94

جامعة تونس

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

اإلعالمية   

المـــادة

المالية 

التدقيق والمراقبة 

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  الرياضي 

Sciences Actuarielles

المعهد العالي للتصرف بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المعهد العالي للتصرف بتونس

المعهد العالي لألعمال  بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

المعهد العالي لألعمال  بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Analyse Harmonique

Equations aux Dérivées Partielles

Physique des Solides

Chimie Inorganique

Chimie Analytique

Biotechnologie Végétale

Réseaux Informatiques

Technologie Web & Multimédia

Informatique Documentaire & Linguistique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة تونس

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

علوم المواد

الهندسة الميكانيكية 

األنظمة  الكهربائية

الهندسة المدنية

الفنون التشكيلية

المـــادة

التصويرالفتوغرافي

الخزف

الرسم

الرسم

الحفر

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية  والتجارية بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالى لمهن التراث بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط
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Algorithmique & Systèmes Répartis

 Informatique & Aide à la Décision

Matériaux pour les Energies renouvelables

Mécanique des Matériaux

Fabrication & Productique

Electronique de Puissance

Electrotechnique

Ouvrages & Construction

Calcul  des Structures

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة تونس

التصميم

نظريات الفن

الموسيقى والعلوم الموسيقية

تقنيات التنشيط والوساطة

المـــادة

تصميم الصورة 

تصميم الفضاء

تصميم المنتوج

جماليات الفنون التشكيلية

تاريخ الفن

الموسيقى العربية

آلة االختصاص  عربية

بدون إختصاص

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس

المعهد العالي للموسيقى بتونس

المعهد العالي للموسيقى بتونس

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بزغوان

المؤسسة  اإلختصاص 

4

2

1

3

1

2

1

1

1
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عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط
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 جامعة تونس المنار

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

الفلسفة

علم اإلجتماع 

المـــادة

لغة

حضــــارة

أدب 

لسانيات 

حضــــارة

أدب 

حضــــارة

أدب 

أدب 

فلسفة الفن والجمالية

الفلسفة الحديثة والمعاصرة

علم إجتماع التنمية

علم اإلجتماع  السياسي

علم إجتماع التربية 

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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 جامعة تونس المنار

القانون العام

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

المـــادة

القانون اإلداري  

القانون الدستوري 

القانون الجبائي

القانون الدولي العام 

المالية العمومية 

القانون المدني

القانون المدني

القانون التجاري

القانون الدولي الخاص

النمو  والتنمية 

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  الدولي

اإلقتصاد  الجزئي

التصرف في نظم المعلومات

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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 جامعة تونس المنار

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

المـــادة

التصرف في الموارد البشرية

بدون إختصاص

المحاسبة

المالية 

المالية 

اإلقتصاد  القياسي

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Analyse 

Algèbre

Analyse Harmonique

Equations aux Dérivées Partielles

Probabilités & Statistiques

Analyse Numérique

Modélisation 

Physique des Solides

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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 جامعة تونس المنار

الفيزياء

الكيمياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

المـــادة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس-وزارة الصحة 

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Physique des Solides

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Physique Théorique

Chimie Physique

Chimie Organique

Chimie Analytique

Chimie Analytique

Chimie Analytique

Physiologie Animale

Ecologie Animale

Biologie Animale

Biologie Animale

Ecologie Végétale

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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 جامعة تونس المنار

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

العلوم الجيولوجية 

اإلعالمية   

المـــادة

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

كلية الطب بتونس

المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس

كلية الطب بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Microbiologie

Immunologie

Immunologie

Génétique

Génétique

Biochimie

Géologie Structurale & Tectonique

Base de Données

Base de Données

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Temps Réel & Embarqués

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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 جامعة تونس المنار

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

الهندسة الميكانيكية 

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

معالجة اإلشارة  والصورة

المـــادة

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بتونس

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Technologie Web & Multimédia

Algorithmique & Systèmes Répartis

Systèmes d'Informations 

CFAO & Simulation 

Mécanique des Matériaux

Mécanique des Matériaux

Construction & Conception Mécanique

Construction & Conception Mécanique

Mécanique et Energétique

Automatique

Automatique

Electronique

SANS SPECIALITE

Traitement du Signal

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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 جامعة تونس المنار

معالجة اإلشارة  والصورة

األنظمة  الكهربائية

الهندسة المدنية

الهندسة الصناعية

اإلتصاالت  

الجيوماتيك

البيوفيزياء

المـــادة

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المعهد العالي لإلعالمية  

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Traitement du Signal

Machines Electriques

Béton Armé & Précontraint

Ouvrages & Construction

Planification & Organisations des
Opérations

Matériaux & Procédés Industriels

Systèmes Energétiques

Recherches Opérationnelles Appliquées

Réseaux Optiques

Réseaux Optiques

Sécurité des Systèmes d'Information & des
Réseaux

Services & applications

Géodésie

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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 جامعة تونس المنار
37391638المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة منوبة

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة األلمانية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

التاريخ

المـــادة

لغة

حضــــارة

أدب 

لسانيات 

لسانيات 

أدب 

لغة

لسانيات 

حضــــارة

أدب 

أدب 

أدب 

حضــــارة

التاريخ الوسيط

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

المؤسسة  اإلختصاص 

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة منوبة

التاريخ

الجغرافيا

علم اإلجتماع 

التوثيق والمكتبات واألرشيف 

علوم اإلخبار  واإلتصال 

القانون العام

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

المـــادة

التاريخ الحديث

التاريخ المعاصر

التاريخ المعاصر

علم المناخ

جغرافيا إقتصادية

الجيومورفولوجيا

الجغرافيا الريفية

الجغرافيا الحضرية

علم إجتماع الثقافة واالتصال 

التوثيق والمكتبات

إتصال 

إعالم 

القانون الجبائي

القانون المدني

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

كلية اآلداب  والفنون واإلنسانيات  بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي للتوثيق بتونس

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار 

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار 

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة منوبة

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

التسويق

المـــادة

النمو  والتنمية 

النمو  والتنمية 

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  الدولي

اإلقتصاد  الدولي

اإلقتصاد  الكلي 

اإلقتصاد  الجزئي

بدون إختصاص

التصرف في نظم المعلومات

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة الوطنية  لعلوم اإلعالمية   

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة منوبة

التسويق

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

المـــادة

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المحاسبة

المالية 

المالية 

المالية 

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  الرياضي 

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المدرسة العليا لإلقتصاد  الرقمي بمنوبة

المعهد  العالي للمحاسبة وإدارة المؤسـسات بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المؤسسة  اإلختصاص 

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Algèbre

Equations aux Dérivées Partielles

Analyse Numérique

Optimisation

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة منوبة

الكيمياء

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

األنظمة  الكهربائية

اإلتصاالت  

المـــادة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المدرسة الوطنية  لعلوم اإلعالمية   

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المدرسة الوطنية  لعلوم اإلعالمية   

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المدرسة الوطنية  لعلوم اإلعالمية   

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المدرسة الوطنية  لعلوم اإلعالمية   

المدرسة العليا للتجارة بتونس

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المدرسة الوطنية  لعلوم اإلعالمية   

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Chimie Inorganique

Biochimie

Base de Données

Réseaux Informatiques

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

 Informatique & Aide à la Décision

Entrepôt de Données (Data Warehouse)

Electronique de Puissance

Réseaux Optiques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم



/  21 * أمر عدد 1825 لسنة 1993 مؤرخ في 6 سبتمبر 1993 يتعلق بضبط النظام األساسي  الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته   21  /   94   94

جامعة منوبة

التصميم

الهندسة المعمارية

تقنيات السمعي البصري والسينما

الموسيقى والعلوم الموسيقية

تعليمية األنشطة  البدنية والرياضية

العلوم اإلنسانية  المطبقة في ميدان
األنشطة  البدنية والرياضية

العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان
األنشطة  البدنية والرياضية

المـــادة

تصميم الصورة 

تصميم الصورة 

تصميم الفضاء

تصميم المنتوج

تصميم المنتوج

الموسيقى الغربية

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد-وزارة الشباب
والرياضة

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد-وزارة الشباب
والرياضة

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد-وزارة الشباب
والرياضة

المؤسسة  اإلختصاص 

2

2

5

5

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

6343123المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

المـــادة

لغة

أدب 

لغة

لغة

لسانيات 

لسانيات 

لسانيات 

أدب 

أدب 

لسانيات 

لسانيات 

حضــــارة

أدب 

أدب 

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

2

1

4

2

3

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

اللغة واآلداب  والحضارة الروسية

اللغة واآلداب  والحضارة الصينية

علوم الترجمة والمصطلحات

الفلسفة

علم اإلجتماع 

القانون العام

المـــادة

لسانيات 

حضــــارة

لسانيات 

أدب 

ترجمة عربية فرنسية

فلسفة الفن والجمالية

علم إجتماع التنمية

القانون اإلداري  

القانون الدستوري 

القانون الدستوري 

القانون الجبائي

القانون الدولي العام 

المالية العمومية 

المالية العمومية 

المعهد العالي للغات بنابل

المعهد العالي للغات بنابل

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

المـــادة

القانون المدني

القانون التجاري

القانون الدولي الخاص

النمو  والتنمية 

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  الدولي

اإلقتصاد  الكلي 

اإلقتصاد  الكلي 

التصرف في نظم المعلومات

التصرف في نظم المعلومات

التصرف في الموارد البشرية

التصرف في الموارد البشرية

التصرف في الموارد البشرية

التصرف في الموارد البشرية

كلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية  بتونس

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف-وزارة السياحة

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

المعهد العالي للغات بنابل

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

التسويق

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

المـــادة

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المحاسبة

المحاسبة

المالية 

المالية 

المالية 

المالية 

البحوث العملية

البحوث العملية

اإلقتصاد  الرياضي 

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي للغات بنابل

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف-وزارة السياحة

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

2

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

المـــادة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

كلية العلوم ببنزرت

كلية العلوم ببنزرت

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

المدرسة العليا لإلحصاء  وتحليل المعلومات

كلية العلوم ببنزرت

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Analyse 

Algèbre

Théorie de Potentiel

Analyse Harmonique

Analyse Harmonique

Analyse Harmonique

Equations aux Dérivées Partielles

Topologie Algébrique

Géométrie

Géométrie

Probabilités & Statistiques

Analyse Numérique

Modélisation 

Physique des Solides

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

الفيزياء

الكيمياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

المـــادة

كلية العلوم ببنزرت

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

كلية العلوم ببنزرت

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

كلية العلوم ببنزرت

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

كلية العلوم ببنزرت

المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

كلية العلوم ببنزرت

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

كلية العلوم ببنزرت

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Physique des Solides

Physique de la Matière Molle

Physique de la Matière Molle

Nanotechnologie

Chimie Quantique & Spectroscopie

Chimie Organique

Chimie Inorganique

Chimie Inorganique

Chimie Analytique

Chimie Analytique

Physiologie Animale

Biologie Animale

Parasitologie

Ecologie Végétale

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

اإلعالمية   

المـــادة

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

كلية العلوم ببنزرت

كلية العلوم ببنزرت

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

المعهد العالي للغات بنابل

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

 المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي لتكنولوجيات المعلومات واالتصال  ببرج السدرية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Biologie Végétale & Botanique

Microbiologie

Génétique

Biochimie

Base de Données

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Temps Réel & Embarqués

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

الهندسة الميكانيكية 

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

معالجة اإلشارة  والصورة

المـــادة

كلية العلوم ببنزرت

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بنابل

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

المعهد العالي لتكنولوجيات المعلومات واالتصال  ببرج السدرية

المعهد العالي لتكنولوجيات المعلومات واالتصال  ببرج السدرية

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Informatique Centrée Humain

Informatique Documentaire & Linguistique

Algorithmique & Systèmes Répartis

Algorithmique & Systèmes Répartis

Algorithmique & Systèmes Répartis

 Informatique & Aide à la Décision

Systèmes d'Informations 

Systèmes d'Informations 

Gestion des Connaissances

Fabrication & Productique

Informatique Industrielle

Electronique Embarquée

Electronique

Traitement du Signal

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

معالجة اإلشارة  والصورة

األنظمة  الكهربائية

الهندسة المدنية

الهندسة البيولوجيـة

الهندسة الكيميائية

اإلتصاالت  

المـــادة

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

كلية العلوم ببنزرت

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Traitement de l'Image

Electrotechnique

Réseaux Electriques

Ouvrages & Construction

Calcul  des Structures

Géotechnique & Mécanique du Sol

Géotechnique & Mécanique du Sol

Bioingénierie Végétale

Bioingénierie Végétale

Transfert

Opérations Unitaires

Réseaux  Télécom

Communications Numériques

Communications Numériques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

اإلتصاالت  

هندسة الطاقة

الفنون التشكيلية

التصميم

التعميـر

الهندسة المعمارية

تقنيات السمعي البصري والسينما

المـــادة

النحت

التصويرالفتوغرافي

الخزف

الرسم

الحفر

تصميم الصورة 

تصميم المنتوج

بدون إختصاص

بدون إختصاص

كلية العلوم ببنزرت

كلية العلوم ببنزرت

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

1

2

1

3

1

2

11

3

3

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Communications Numériques

Mécanique des Fluides, Transfert de
Chaleur & de Masse

SANS SPECIALITE

SANS SPECIALITE

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قرطاج

تقنيات السمعي البصري والسينما

تقنيات التنشيط والوساطة

المـــادة

بدون إختصاص

المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل

المعهد العالي لتكنولوجيات المعلومات واالتصال  ببرج السدرية

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

11352933المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة العبرية

التاريخ

المـــادة

بدون إختصاص

حضــــارة

لغة

لسانيات 

أدب 

بدون إختصاص

لسانيات 

حضــــارة

أدب 

حضــــارة

التاريخ الوسيط

التاريخ الحديث

التاريخ المعاصر

التاريخ القديم

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية العلوم االقتصادية  والتصرف بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

3

1

3

4

1

1

1

2

1

2

1

1

3

1

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

الجغرافيا

القانون العام

العلوم السياسية

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

المـــادة

علم المناخ

جغرافيا إقتصادية

الجيومورفولوجيا

القانون اإلداري  

القانون الدستوري 

القانون الجبائي

القانون الدولي العام 

المالية العمومية 

بدون إختصاص

بدون إختصاص

القانون المدني

القانون التجاري

قانون األعمال 

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال  بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

المـــادة

اإلقتصاد  الكلي 

اإلقتصاد  الجزئي

التصرف في الموارد البشرية

التصرف في الموارد البشرية

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

المحاسبة

المحاسبة

المحاسبة

المحاسبة

المالية 

المالية 

المالية 

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

كلية العلوم االقتصادية  والتصرف بسوسة

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

المعهد العالي لإلعالمية   وتقنيات االتصال  بحمام سوسة

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

كلية العلوم االقتصادية  والتصرف بسوسة

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

المـــادة

المالية 

البحوث العملية

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  الرياضي 

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

كلية العلوم االقتصادية  والتصرف بسوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

كلية العلوم االقتصادية  والتصرف بسوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال  بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Analyse 

Théorie de Potentiel

Analyse Harmonique

Probabilités & Statistiques

Analyse Numérique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

العلوم الجيولوجية 

اإلعالمية   

المـــادة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

كلية الطب بسوسة

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة-وزارة الصحة 

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المعهد العالى للتصرف بسوسة

المعهد العالي لإلعالمية   وتقنيات االتصال  بحمام سوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Mathématiques Financières

SANS SPECIALITE

SANS SPECIALITE

Physique des Solides

Biologie Animale

Biologie Cellulaire

Géoressources

SANS SPECIALITE

Base de Données

Réseaux Informatiques

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

الهندسة الميكانيكية 

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

المـــادة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي لإلعالمية   وتقنيات االتصال  بحمام سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Technologie Web & Multimédia

Algorithmique & Systèmes Répartis

Algorithmique & Systèmes Répartis

Algorithmique & Systèmes Répartis

Systèmes d'Informations 

Fouille de Données (Data Mining)

SANS SPECIALITE

Mécanique des Matériaux

Mécanique des Matériaux

Fabrication & Productique

Automatique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

األنظمة  الكهربائية

الهندسة المدنية

المـــادة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال  بسوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Informatique Industrielle

Informatique Industrielle

SANS SPECIALITE

Electronique

Microélectronique

Microélectronique

Microélectronique

Electronique de Puissance

Machines Electriques

Machines Electriques

Electrotechnique

Electrotechnique

SANS SPECIALITE

Ouvrages & Construction

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

اإلتصاالت  

هندسة الطاقة

علوم النقل واللوجستيك

البيوفيزياء

الفنون التشكيلية

التصميم

المـــادة

التصويرالفتوغرافي

الخزف

الرسم

تصميم الصورة 

تصميم الفضاء

تصميم المنتوج

المعهد العالي لإلعالمية   وتقنيات االتصال  بحمام سوسة

المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال  بسوسة

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

المعهد العالي لإلعالمية   وتقنيات االتصال  بحمام سوسة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة

المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال  بسوسة

المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال  بسوسة

كلية الطب بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

5

1

1

1

2

4

4

1

1

1

1

1

1

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Réseaux  Télécom

Electronique des Télécommunications

Réseaux Optiques

Ondes & Propagation

Mécanique des Fluides, Transfert de
Chaleur & de Masse

Génie du Transport

Gestion du Transport & Logistique 

Physico-chimie

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة سوسة

نظريات الفن

تقنيات السمعي البصري والسينما

الموسيقى والعلوم الموسيقية

المسرح وفنون العرض

المـــادة

جماليات الفنون التشكيلية

تاريخ الفن

تاريخ الفن

بدون إختصاص

الموسيقى العربية

آلة االختصاص  عربية

آلة االختصاص  غربية

فنون العرض

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

المعهد العالي للموسيقى بسوسة

المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة

المؤسسة  اإلختصاص 

2

2

1

3

1

1

2

3

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

107421830المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة المنستير

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإليطالية 

القانون العام

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

التسويق

المـــادة

أدب 

لسانيات 

أدب 

لسانيات 

القانون الدولي العام 

النمو  والتنمية 

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  الجزئي

بدون إختصاص

التصرف في الموارد البشرية

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة المنستير

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

المـــادة

بدون إختصاص

المحاسبة

المالية 

اإلقتصاد  القياسي

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بالمهدية

كلية العلوم بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

كلية الصيدلة بالمنستير

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

Analyse 

Algèbre

Algèbre

Algèbre

Théorie de Potentiel

Analyse Harmonique

Equations aux Dérivées Partielles

Probabilités & Statistiques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة المنستير

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

الكيمياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

المـــادة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

كلية العلوم بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

كلية العلوم بالمنستير

كلية الصيدلة بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير-وزارة الصحة 

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Analyse Numérique

Mathématiques Financières

SANS SPECIALITE

Physique des Solides

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Chimie Organique

Chimie Organique

Chimie Organique

Chimie Inorganique

Chimie Analytique

Physiologie Animale

Biologie Animale

Parasitologie

Biologie Végétale & Botanique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة المنستير

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

اإلعالمية   

الهندسة الميكانيكية 

المـــادة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية

كلية العلوم بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المؤسسة  اإلختصاص 

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Microbiologie

Génétique

SANS SPECIALITE

SANS SPECIALITE

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Temps Réel & Embarqués

Technologie Web & Multimédia

Informatique Documentaire & Linguistique

CFAO & Simulation 

Construction & Conception Mécanique

Construction & Conception Mécanique

Mécanique et Energétique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة المنستير

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

معالجة اإلشارة  والصورة

هندسة النسيج

اإلتصاالت  

هندسة الطاقة

الفنون التشكيلية

المـــادة

النحت

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

كلية العلوم بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

المعهد العالي لإلعالمية   والرياضيات بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية

المعهد العالي لإلعالمية   بالمهدية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Automatique

SANS SPECIALITE

SANS SPECIALITE

Electronique Embarquée

Microélectronique

Traitement du Signal

Chimie Textile

Fabrication Textile

Habillement Textile

Habillement Textile

Réseaux  Télécom

Communications Numériques

Mécanique des Fluides, Transfert de
Chaleur & de Masse

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة المنستير

الفنون التشكيلية

التصميم

الهندسة المعمارية

العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان
األنشطة  البدنية والرياضية

المـــادة

الخزف

الرسم

الحفر

تصميم الصورة 

تصميم الفضاء

تصميم المنتوج

فيزيولوجيا

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بالمهدية

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية

كلية طب األسنان  بالمنستير

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

2

1

2

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

5322520المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

التاريخ

الجغرافيا

علم اإلجتماع 

المـــادة

لغة

حضــــارة

أدب 

لسانيات 

حضــــارة

أدب 

التاريخ الحديث

التاريخ المعاصر

التاريخ القديم

علم المناخ

علم الخرائط

جغرافيا إقتصادية

 التهيئة الترابية

علم السكان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

4

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

علم اإلجتماع 

القانون العام

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

المـــادة

علم إجتماع التنمية

علم اإلجتماع  السياسي

علم إجتماع األديان  

القانون اإلداري  

القانون اإلداري  

القانون الدستوري 

القانون الجبائي

القانون الدولي العام 

القانون الدولي العام 

المالية العمومية 

القانون المدني

القانون التجاري

القانون التجاري

القانون الجزائي 

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

المـــادة

قانون األعمال 

قانون األعمال 

قانون األعمال 

قانون الشغل

قانون الشغل

النمو  والتنمية 

النمو  والتنمية 

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  الدولي

اإلقتصاد  الدولي

اإلقتصاد  الدولي

اإلقتصاد  الكلي 

بدون إختصاص

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

كلية الحقوق بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

المـــادة

بدون إختصاص

التصرف في نظم المعلومات

التصرف في الموارد البشرية

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المحاسبة

المحاسبة

المحاسبة

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

2

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

5

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

المـــادة

المالية 

المالية 

المالية 

المالية 

مراقبة التصرف

التدقيق والمراقبة 

البحوث العملية

البحوث العملية

البحوث العملية

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  القياسي

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
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Analyse 

Algèbre

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم



/  53 * أمر عدد 1825 لسنة 1993 مؤرخ في 6 سبتمبر 1993 يتعلق بضبط النظام األساسي  الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته   53  /   94   94

جامعة صفاقس

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

الكيمياء

المـــادة

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

4

2

1

4

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Algèbre

Algèbre

Equations aux Dérivées Partielles

Equations aux Dérivées Partielles

Géométrie

Analyse Numérique

Modélisation 

Physique des Solides

Physique des Solides

Physique des Solides

Chimie Organique

Chimie Inorganique

Chimie Inorganique

Chimie Analytique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

العلوم الجيولوجية 

اإلعالمية   

المـــادة

كلية العلوم بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Physiologie Animale

Ecologie Animale

Biologie Végétale & Botanique

Microbiologie

Biochimie

Biologie Cellulaire

Géochimie

Géologie Structurale & Tectonique

Pédologie

Géoressources

Géologie de l'Environnement

Minéralogie & Pétrographie Cristalline

Réseaux Informatiques

Réseaux Informatiques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

اإلعالمية   

المـــادة

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

المدرسة الوطنية لإللكترونيك  واإلتصاالت   بصفاقس

المعهد العالي إلدارة  األعمال  بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتميديا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

Informatique Centrée Humain

Informatique Documentaire & Linguistique

Informatique Documentaire & Linguistique

Informatique Documentaire & Linguistique

Algorithmique & Systèmes Répartis

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

الهندسة الميكانيكية 

المـــادة

كلية العلوم بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتميديا بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

كلية العلوم اإلقتصادية  والتصرف بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Algorithmique & Systèmes Répartis

SANS SPECIALITE

Systèmes d'Informations 

Systèmes d'Informations 

Gestion des Connaissances

Mécanique des Matériaux

Mécanique des Matériaux

Mécanique des Matériaux

Fabrication & Productique

Fabrication & Productique

Fabrication & Productique

Construction & Conception Mécanique

Construction & Conception Mécanique

Construction & Conception Mécanique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

الهندسة الميكانيكية 

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

معالجة اإلشارة  والصورة

األنظمة  الكهربائية

المـــادة

كلية العلوم بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتميديا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Construction & Conception Mécanique

Mécanique et Energétique

Mécanique et Energétique

Automatique

Automatique

Informatique Industrielle

Informatique Industrielle

Informatique Industrielle

Electronique

Traitement du Signal

Traitement de l'Image

Traitement de l'Image

Electronique de Puissance

Machines Electriques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

هندسة النسيج

الهندسة البيولوجيـة

الهندسة الكيميائية

اإلتصاالت  

المـــادة

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المدرسة الوطنية لإللكترونيك  واإلتصاالت   بصفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتميديا بصفاقس

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

Bioprocédés Alimentaires

Fermentation

Bioingénierie Cellulaire & Moléculaire

Bioingénierie Cellulaire & Moléculaire

Bioingénierie Cellulaire & Moléculaire

Génie & Technologie Enzymatique

Bioingénierie Végétale

Bioingénierie Végétale

Hygiène & Microbiologie Alimentaire

Transfert

Réseaux  Télécom

Réseaux  Télécom

Communications Numériques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

اإلتصاالت  

علوم النقل واللوجستيك

الفنون التشكيلية

التصميم

نظريات الفن

الهندسة المعمارية

المـــادة

بدون إختصاص

النحت

النسيج

الخزف

الرسم

الحفر

بدون إختصاص

تصميم الصورة 

تصميم الفضاء

تصميم المنتوج

جماليات الفنون التشكيلية

المدرسة الوطنية لإللكترونيك  واإلتصاالت   بصفاقس

المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

1

2

2

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Sécurité des Systèmes d'Information & des
Réseaux

Gestion du Transport & Logistique 

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة صفاقس

تقنيات السمعي البصري والسينما

الموسيقى والعلوم الموسيقية

تعليمية األنشطة  البدنية والرياضية

العلوم اإلنسانية  المطبقة في ميدان
األنشطة  البدنية والرياضية

العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان
األنشطة  البدنية والرياضية

المـــادة

الموسيقى العربية

آلة االختصاص  عربية

بدون إختصاص

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المعهد العالى للفنون والحرف بصفاقس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتميديا بصفاقس

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس-وزارة الشباب والرياضة

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس-وزارة الشباب والرياضة

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس-وزارة الشباب والرياضة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

8

3

1

11

2

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

11484676المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

اللغة واآلداب  والحضارة اإلسبانية 

علم اإلجتماع 

القانون العام

المـــادة

أدب 

أدب 

لغة

لسانيات 

أدب 

أدب 

لغة

حضــــارة

أدب 

أدب 

أدب 

علم إجتماع التنمية

القانون اإلداري  

القانون الدستوري 

المعهد العالي للغات بقابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين

المعهد العالي للغات بقابس

المعهد العالي للغات بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين

المعهد العالي للغات بقابس

المعهد العالي للغات بقابس

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بمدنين

المعهد العالي للغات بقابس

المعهد العالي للغات بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

القانون العام

العلوم السياسية

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

المـــادة

القانون الجبائي

القانون الدولي العام 

بدون إختصاص

القانون المدني

اإلقتصاد  الجزئي

التصرف في نظم المعلومات

التصرف في الموارد البشرية

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

المالية 

البحوث العملية

اإلقتصاد  القياسي

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

الطرق الكميـة 

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

المـــادة

اإلقتصاد  الرياضي 

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

Analyse 

Analyse 

Analyse 

Analyse 

Algèbre

Théorie de Potentiel

Equations aux Dérivées Partielles

Equations aux Dérivées Partielles

Analyse Numérique

Physique des Solides

Physique des Solides

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

الفيزياء

الكيمياء

العلوم الجيولوجية 

اإلعالمية   

المـــادة

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

كلية العلوم بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Physique des Solides

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Physique Théorique

Chimie Physique

Chimie Organique

Chimie Inorganique

Chimie Inorganique

Géoressources

Base de Données

Base de Données

Base de Données

Réseaux Informatiques

Réseaux Informatiques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

اإلعالمية   

المـــادة

كلية العلوم بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين

كلية العلوم بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

Sécurité & Cybernétique 

Algorithmique & Systèmes Répartis

Algorithmique & Systèmes Répartis

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

علوم المواد

الهندسة الميكانيكية 

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

المـــادة

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

المعهد العالي للتصرف بقابس

كلية العلوم بقابس

كلية العلوم بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المؤسسة  اإلختصاص 

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Algorithmique & Systèmes Répartis

 Informatique & Aide à la Décision

Systèmes d'Informations 

Systèmes d'Informations 

Entrepôt de Données (Data Warehouse)

Matériaux pour les Energies renouvelables

SANS SPECIALITE

Mécanique des Matériaux

Construction & Conception Mécanique

Construction & Conception Mécanique

Mécanique et Energétique

Mécanique et Energétique

Mécanique et Energétique

Automatique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

معالجة اإلشارة  والصورة

األنظمة  الكهربائية

الهندسة المدنية

الهندسة الكيميائية

اإلتصاالت  

المـــادة

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   بمدنين

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Automatique

Informatique Industrielle

Informatique Industrielle

Microélectronique

Traitement du Signal

Electrotechnique

Charpentes Métalliques

Béton Armé & Précontraint

Géotechnique & Mécanique du Sol

Réacteurs

Thermodynamique

Transfert

Réseaux  Télécom

Communications Numériques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قابس

اإلتصاالت  

الجيوماتيك

الفنون التشكيلية

التصميم

نظريات الفن

الموسيقى والعلوم الموسيقية

المـــادة

النحت

الرسم

الرسم

تصميم الصورة 

جماليات الفنون التشكيلية

بدون إختصاص

آلة االختصاص  عربية

آلة االختصاص  غربية

تقنيات الغناء العربي

كلية العلوم بقابس

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

المعهد العالي لإلعالمية   والملتيميديا بقابس

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

10123912المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Sécurité des Systèmes d'Information & des
Réseaux

Ondes & Propagation

Ondes & Propagation

Système d'Information Géographique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قفصة

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

التاريخ

الجغرافيا

علم اإلجتماع 

علوم التربية وتعليمية المواد

العلوم االقتصاديـة  

المـــادة

أدب 

لسانيات 

لغة

لسانيات 

أدب 

أدب 

أدب 

التاريخ القديم

علم المناخ

علم إجتماع التنمية

علوم التربية

تعليمية المواد العلمية والتقنية

تعليمية العلوم اإلنسانية  واإلجتماعية 

النمو  والتنمية 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قفصة

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

المـــادة

اإلقتصاد  الجزئي

التصرف في نظم المعلومات

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

المحاسبة

المالية 

البحوث العملية

اإلقتصاد  القياسي

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Analyse 

Equations aux Dérivées Partielles

Equations aux Dérivées Partielles

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قفصة

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

الكيمياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

العلوم الجيولوجية 

المـــادة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

كلية العلوم بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

كلية العلوم بقفصة

كلية العلوم بقفصة

كلية العلوم بقفصة

كلية العلوم بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Topologie Algébrique

Analyse Numérique

Physique des Solides

Physique des Solides

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Chimie Physique

Chimie Organique

Chimie Inorganique

Physiologie Animale

Physiologie Animale

Microbiologie

Génétique

Hydrogéologie

Géologie Structurale & Tectonique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قفصة

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

الهندسة الميكانيكية 

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

المـــادة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

المعهد العالي إلدارة  المؤسسات بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

 Informatique & Aide à la Décision

Mécanique des Matériaux

Fabrication & Productique

Fabrication & Productique

Mécanique et Energétique

Automatique

Informatique Industrielle

Electronique Embarquée

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة قفصة

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

معالجة اإلشارة  والصورة

األنظمة  الكهربائية

الهندسة المدنية

الهندسة البيولوجيـة

اإلتصاالت  

هندسة الطاقة

الجيوماتيك

نظريات الفن

العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان
األنشطة  البدنية والرياضية

المـــادة

جماليات الفنون التشكيلية

تاريخ الفن

بدون إختصاص

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

كلية العلوم بقفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة-وزارة الشباب والرياضة

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

4024182المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Electronique

Traitement du Signal

Machines Electriques

Calcul  des Structures

Bioingénierie Cellulaire & Moléculaire

Réseaux  Télécom

Ondes & Propagation

Mécanique des Fluides, Transfert de
Chaleur & de Masse

Système d'Information Géographique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة القيروان

اللغة واآلداب  والحضارة العربية

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

الفلسفة

التاريخ

القانون العام

المـــادة

لغة

حضــــارة

أدب 

لغة

أدب 

لسانيات 

أدب 

الفلسفة اإلسالمية  

فلسفة الفن والجمالية

الفلسفة الحديثة والمعاصرة

المنطق

التاريخ القديم

التاريخ القديم

القانون الدستوري 

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بسبيطلة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة القيروان

القانون العام

العلوم السياسية

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

المـــادة

القانون الجبائي

القانون الدولي العام 

بدون إختصاص

القانون المدني

القانون المدني

القانون التجاري

القانون الجزائي 

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  الدولي

التصرف في نظم المعلومات

التصرف في الموارد البشرية

التصرف في الموارد البشرية

التصرف في الموارد البشرية

بعث المؤسسات 

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات  بسبيطلة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
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اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة القيروان

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الرياضيات

المـــادة

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المحاسبة

المالية 

مراقبة التصرف

اإلقتصاد  القياسي

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية  بالقيروان

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية  بالقيروان

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط
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أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
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Analyse 

Analyse 

Analyse 

Théorie de Potentiel

Analyse Harmonique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة القيروان

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية 

الفيزياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

اإلعالمية   

المـــادة

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية  بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية  بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية  بالقيروان

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية  بالقيروان

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Equations aux Dérivées Partielles

Equations aux Dérivées Partielles

Equations aux Dérivées Partielles

Analyse Numérique

Analyse Numérique

Optimisation

Electronique

Physique des Solides

Physique des Solides

Acoustique

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Physiologie Végétale

Réseaux Informatiques

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة القيروان

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

علوم المواد

الهندسة الميكانيكية 

المـــادة

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

المؤسسة  اإلختصاص 

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Technologie Web & Multimédia

Technologie Web & Multimédia

Informatique Centrée Humain

Algorithmique & Systèmes Répartis

Systèmes d'Informations 

Systèmes d'Informations 

Fouille de Données (Data Mining)

Matériaux Structuraux 

SANS SPECIALITE

Mécanique des Matériaux

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة القيروان

الهندسة الميكانيكية 

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

اإللكترونيك  والمكروالكترونيك

األنظمة  الكهربائية

الهندسة البيولوجيـة

اإلتصاالت  

الفنون التشكيلية

المـــادة

النحت

النسيج

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية   بالقيروان

المعهد العالي لإلعالمية   والتصرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المؤسسة  اإلختصاص 

3

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Fabrication & Productique

Mécanique et Energétique

Automatique

Automatique

Informatique Industrielle

SANS SPECIALITE

Microélectronique

Machines Electriques

Bioingénierie Végétale

Communications Numériques

Traitement Multimédia 

Services & applications

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة القيروان

الفنون التشكيلية

التصميم

نظريات الفن

تقنيات السمعي البصري والسينما

المـــادة

الخزف

البلور

الرسم

تصميم الصورة 

تصميم الصورة 

تصميم الصورة 

تصميم الفضاء

تصميم الفضاء

تصميم المنتوج

تصميم المنتوج

جماليات الفنون التشكيلية

تاريخ الفن

تاريخ الفن

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروان

المؤسسة  اإلختصاص 

2

1

5

2

1

1

3

1

1

1

1

1

4

4

4

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم



/  81 * أمر عدد 1825 لسنة 1993 مؤرخ في 6 سبتمبر 1993 يتعلق بضبط النظام األساسي  الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته   81  /   94   94

جامعة القيروان

المسرح وفنون العرض

المـــادة

كلية اآلداب  والعلوم اإلنسانية  بالقيروانمسرح

المؤسسة  اإلختصاص 

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

86421029المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة جندوبة

اللغة واآلداب  والحضارة الفرنسية

اللغة واآلداب  والحضارة اإلنقليزية 

التاريخ

الجغرافيا

المـــادة

لسانيات 

أدب 

أدب 

لسانيات 

لسانيات 

حضــــارة

أدب 

أدب 

التاريخ المعاصر

التاريخ القديم

علم المناخ

علم الخرائط

جغرافيا إقتصادية

الجغرافيا الريفية

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة جندوبة

الجغرافيا

علوم التربية وتعليمية المواد

القانون العام

العلوم السياسية

القانون الخاص وعلوم اإلجرام 

العلوم االقتصاديـة  

المـــادة

الجغرافيا الحضرية

تعليمية اللغات

القانون اإلداري  

القانون الدستوري 

القانون الدولي العام 

القانون الدولي العام 

بدون إختصاص

القانون المدني

القانون التجاري

القانون الجزائي 

قانون األعمال 

القانون الدولي الخاص

قانون الشغل

النمو  والتنمية 

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  بجندوبة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة جندوبة

العلوم االقتصاديـة  

إدارة األعمال 

التسويق

المالية والمحاسبة

الطرق الكميـة 

الكيمياء

المـــادة

اإلقتصاد  النقدي والبنكي

اإلقتصاد  الكلي 

التصرف في نظم المعلومات

التصرف في الموارد البشرية

بعث المؤسسات 

بعث المؤسسات 

بدون إختصاص

المحاسبة

المالية 

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  القياسي

اإلقتصاد  الرياضي 

اإلحصاء  المطبق في اإلقتصاد  والتصرف

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Chimie Organique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة جندوبة

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

اإلعالمية   

المـــادة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

المعهد العالي للغات التطبيقية واالعالمية   بباجة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Physiologie Animale

Biotechnologie Animale

Immunologie

Génétique

Biologie Moléculaire

Base de Données

Base de Données

Réseaux Informatiques

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Intelligents & Décision 

Systèmes Temps Réel & Embarqués

Technologie Web & Multimédia

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة جندوبة

اإلعالمية   

اإلعالمية   في التصرف 

اإلتصاالت  

علوم التغذية

التصميم

نظريات الفن

تقنيات السمعي البصري والسينما

الموسيقى والعلوم الموسيقية

المسرح وفنون العرض

المـــادة

تصميم الصورة 

جماليات الفنون التشكيلية

الموسيقى العربية

الموسيقى الغربية

آلة االختصاص  غربية

مسرح

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية  والتصرف بجندوبة

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

المعهد العالي لإلعالمية   بالكاف

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  بالكاف

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Algorithmique & Systèmes Répartis

 Informatique & Aide à la Décision

Systèmes d'Informations 

Fouille de Données (Data Mining)

Réseaux  Télécom

Réseaux Optiques

Industrie Alimentaire

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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جامعة جندوبة

المسرح وفنون العرض

تعليمية األنشطة  البدنية والرياضية

العلوم اإلنسانية  المطبقة في ميدان
األنشطة  البدنية والرياضية

المـــادة

فنون العرض

بدون إختصاص

بدون إختصاص

المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف

المعهد  العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف-وزارة الشباب والرياضة

المعهد  العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف-وزارة الشباب والرياضة

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

6718144المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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الجامعة االفتراضية 

علم النفس

المـــادة

المعهد العالي للتربية والتكوين المستمرعلم النفس المعرفي

المؤسسة  اإلختصاص 

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

1المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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المؤسسات الراجعة بالنظر لإلدارة  العامة للدراسات التكنولوجية

الكيمياء

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

هندسة النسيج

اإلتصاالت  

المـــادة

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس-وزارة
تكنولوجيات اإلتصال  واإلقتصاد  الرقمي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل 

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس-وزارة
تكنولوجيات اإلتصال  واإلقتصاد  الرقمي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت  بتونس-وزارة
تكنولوجيات اإلتصال  واإلقتصاد  الرقمي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس

المؤسسة  اإلختصاص 

3

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

621المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Chimie Inorganique

Automatique

Textile

Chimie Textile

Réseaux  Télécom

Communications Numériques

Traitement Multimédia 

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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المؤسسات الراجعة بالنظر لقسم البحث العلمي

أصول الدين

علم النفس

الفيزياء

الكيمياء

المـــادة

بدون إختصاص

علم النفس اإلجتماعي 

مركز الدراسات والبحوث في الحضارات واألديان  المقارنة بسوسة

مركز الدراسات والبحوث في الحضارات واألديان  المقارنة بسوسة

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكميائي

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية

مركز البحث في المكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي
بسوسة

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكميائي

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكميائي

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Physique des Solides

Physique des Solides

Mécanique des Fluides & Transfert
Thermique

Physique Nucléaire 

SANS SPECIALITE

Chimie Physique

Chimie Physique

Chimie Organique

Chimie Inorganique

Chimie Inorganique

Chimie Inorganique

Chimie Analytique

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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المؤسسات الراجعة بالنظر لقسم البحث العلمي

الكيمياء

البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

العلوم الجيولوجية 

اإلعالمية   

المـــادة

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

مركز البحث في اإلعالمية   والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Chimie Analytique

Chimie Analytique

SANS SPECIALITE

Physiologie Végétale

Biotechnologie Végétale

Immunologie

Biologie Moléculaire

Géochimie

Géochimie

Hydrogéologie

Géophysique & Sismologie

Géologie Structurale & Tectonique

Sédimentologie

SANS SPECIALITE

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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المؤسسات الراجعة بالنظر لقسم البحث العلمي

اإلعالمية   

علوم المواد

اآللية  واإلعالمية   الصناعية

معالجة اإلشارة  والصورة

األنظمة  الكهربائية

الهندسة البيولوجيـة

الهندسة الكيميائية

اإلتصاالت  

هندسة الطاقة

المـــادة

مركز البحث في اإلعالمية   والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

مركز البحث في اإلعالمية   والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية

مركز البحث في اإلعالمية   والملتميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Systèmes d'Information & Génie Logiciel 

Physique des Matériaux

Systèmes Logiques

SANS SPECIALITE

Electronique de Puissance

SANS SPECIALITE

Bioingénierie Cellulaire & Moléculaire

Génie & Technologie Enzymatique

Bioingénierie Végétale

Bioingénierie Végétale

Bioingénierie Végétale

Opérations Unitaires

SANS SPECIALITE

Combustion 

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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المؤسسات الراجعة بالنظر لقسم البحث العلمي

هندسة الطاقة

المـــادة

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية

المؤسسة  اإلختصاص 

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

1625316المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Energétique des Bâtiments

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم
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المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة 

البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

المـــادة

معهد باستور

معهد باستور

معهد باستور

المؤسسة  اإلختصاص 

1

1

1

عدد الخطط 
الترقية

عدد الخطط عن
طريق األشغال 

الفقرة "أ"

عدد الخطط عن
 طريق الدرس
الفقرة "ب"

عدد الخطط

12المجموع

المنشور المتعلق بضبط عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة الترقية لسنة 2017 حسب المؤسسات

أستاذ تعليم عالأستاذ محاضرأستاذ مساعد
(الفصل8)*(الفصل 13و14و17)*(الفصل 25و26و31)*

Parasitologie

Immunologie

Génétique

1741         العدد الجملي للخطط المفتوحة

864453112312المجموع العام للخطط حسب الرتبة

اإلدارة  العامــة للتعليم العالي
إدارة إطار التعليم


