سئٍس اندبيعخ:
األسزبر يحدٌة انعٌنً

نبئت سئٍس اندبيعخ يكهّف ثبنجحث انعهًً ً ثبنزطٌٌش انزكنٌنٌخً ً انششاكخ يع انًحٍظ
األسزبر انيبدي ثبلحبج صبنح

نبئت سئٍس اندبيعخ يكهّف ثبنجشايح ً انزكٌٌن ً اإلديبج انًينً
األسزبر سشٍذ سعٍذ

انكبرت انعبو
انسٍذ فٍصم ثن خزس

أحذثذ خبيعخ انًنسزٍش ثًقزضى األيش انشئبسً عذد  2102نسنخ  2004انًؤسخ فً  2سجزًجش ٌ ً .2004زنضل قشاس إحذاثيب فً إطبس يب
رشيذه ينظٌيخ انزعهٍى انعبنً ين رطٌس أسبسو دعى اناليشكضٌخ ًغبٌزو رحسٍن انًشدًدٌخ فً إطبس يقبسثخ شبيهخ رأخز ثعٍن االعزجبس اننٌاحً
انزنى ًٌخ فً خبنجٍيب االخزًبعً ً انًعشفً انعهًً ًنئن كبنذ خبيعخ انًنسزٍش حذٌثخ انعيذ ين حٍث ىً رقسٍى إداسي ٌضى  16يؤسسخ
ًالي انًنسزٍش ً  5ثٌالٌخ انًيذٌخ ،فئنيب رضى يؤسسبد عشٌقخ فً اخزصبصبد يزعذدح سبىًذ ثسخبء فً
خبيعٍخ  11 ،ينيب يٌخٌدح ة ح
إثشاء انحشكخ انعهًٍخ ثزٌنس ًفً دعى اقزصبدنب انٌطنً.

انزعشٌف ثدبيعخ انًنسزٍش
انسنخ اندبيعٍخ

2015-2014

موضوع
البيانات

العدد

المالحظات

مرجع اإلحداث

األمر عدد  2102سنة 2004

مؤرخ يف  02سبتمرب 2004

ادلؤسسات اجلامعية

16

منها مؤسسة واحدة ذات إشراف
مزدوج

الطلبة

23548

اختصاصات التكوين

78

إطار التدريس

1998

شهادات ادلاجستري

25

شهادات الدكتوراه

9

مدارس الدكتوراه

4

وحدات البحث

22

خمابر البحث

25

باعتبار كل ادلراحل
باعتبار كل أنظمة الدراسة
(منها  2إجازات تطبيقية ذات بناء
مشرتك)

موقع واب اجلامعة:

منهم  1020جامعيون قارون

www.um.rnu.tn

بلغ العدد اجلملي للطلبة جبامعة ادلنستري خالل السنة اجلامعية
( 23548باعتبار ادلرحلة الثالثة)

2015-2014

رٌصٌع عذد انطهجخ حست انًؤسسبد انشاخعخ ثبننظش إنى خبيعخ
انًنسزٍش ةاننسجخ نهسنخ اندبيعٍخ 2014/2015
تىزيع عذد الطلبت حسب الجنس 2015/2014

7825
33,23%

ذكور
إناث

15723
66,77%

توزيع الطلبة حسب رلاالت التكوين بالنسبة للسنة اجلامعية 2015/2014
تىزيع الطلبت حسب هجاالث التكىين 2015/2014
العلوم شبو الطبية

714

الفنون ومهن الموضة

1396

البيولوجيا والبيوتكنولوجيا

1631

اللغات واإلنسانيات

1695
2558

علوم االقتصاد والتصرف

2591

اإلعالمية واإلتصاالت

3935

العلوم الهندسية

3982

العلوم األساسية
العلوم الطبية والصيدلية

5046
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

الوؤسست

هنهن جذد (باكالىريا

عذد الطلبت

)2014

كلية العلوم بالمنستير

4808

1072

1

كلية الصيدلة بالمنستير

1755

204

30

كلية الطب بالمنستير

1740

221

103

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

1689

0

0

كلية طب األسنان بالمنستير

1551

226

35

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

1489

657

1

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

1395

251

0

المعهد العالي لإلعالمية و الرياضيات بالمنستير

1244

317

1

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين

1095

300

1

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير

845

327

0

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بالمنستير

714

184

5

18325

3759

177

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية

2558

855

17

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية

891

288

0

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بالمهدية

600

187

1

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

623

156

0

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية

551

292

0

5223
23548

1778
5537

18
195

الوجوىع بىاليت الونستير

الوجوىع بىاليت الوهذيت
الوجوىع العام

إطار التدريس:
يبلغ عدد ادلدرسني يف خمتلف اإلختصاصات

 1998مدرسا وبذلك تكون نسبة التأطري العامة

هنهن أجانب

 11.78باحتساب كل ادلتدخلني يف التكوين و  15.96باحتساب إطار التدريس اجلامعي واإلستشفائي اجلامعي
فحسب.
جامعلنن قارون

سسششاالنن جامعلنن

متعاقدون تنوعلنن

سعك مشترك وأساتذة
ععلي اننر مملحنن

1020

455

294

214

أساتذة ععلي عسزر متعاقدون أجانب
8

7

تىزيع إطار التذريس حسب الرتبت 2015/2014
10,71%

0,35%

0,40%

متعاقدون أجانب
أساتذة تعليم عسكري

14,71%
51,05%

سلك مشرتك وأساتذة تعليم ثانوي ملحقون
متعاقدون تونسيون

22,77%

استشفائيون جامعيون
جامعيون قارون

األعوان بجامعة المنستير:
النوع

إيناث

ذكور

المجموع

إداري

194

116

310

عامل

173

275

448

فني

113

127

240

المجموع

518

480

998

لإلطالع على برامج التكوين بالنسبة دلختلف اإلجازات ،ميكنكم زيارة ادلوقع التايل:
www.parcours-lmd.salima.tn

تقديم المؤسسات الجامعية بجامعة المنستير
كلية العلوم بالمنستير
سنة اإلنطالق1977 :
عدد الطلبة 4808 :

نسبة

اإلناث61,54% :

موقع الواب:

منهم أجانب1 :

منهم جدد1072 :

http://www.fsm.rnu.tn

اختصاصاث التكىين :
 اإلجازات األساسية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة األساسية يف الفيزياء

الفيزياء

اإلجازة األساسية يف الكيمياء

الكيمياء

اإلجازة األساسية يف الرياضيات

 الرياضيات -الرياضيات والتطبيقات

اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية

 -علوم اإلعالمية

اإلجازة األساسية يف اإللكرتونيك والكهروتقنية واآللية

 -اإللكرتونيك

 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف الفيزياء

 األدواتية إلكرتونيك -طاقة

اإلجازة التطبيقية يف الكيمياء

 الكيمياء الدقيقة التحليل الفيزيوكيميائي التحليل و معاجلة ادلياه -كيمياء ادلواد البالستيكية

 مرحلة تحضيرية علمية :رياضيات -فيزياء ،فيزياء-كيمياء شهادات الماجستير:نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري حبث

 فيزياء النانو ىياكل والتطبيقات (ادلواد والنانو ىياكل ،ادليكروإلكرتونيك والنانو إلكرتونيك ،الفيزياء الكمية)
 -الرياضيات (الرياضيات األساسية  /الرياضيات والتطبيقات)

ماجستري حبث

 الكيمياء (تأليف وتفاعل يف الكيمياء العضوية /تأليف وفيزياء-كيمياء ادلواد)
 -اإلعالمية

احمليط والتحليالت الفيزيائية الكيميائية الصناعية
ماجستري مهين

 األدواتية ادلتقدمة والتطبيقات -ىندسة أنظمة ادلعلومات

البحث العلوي :
 -1شهادات الدكتوراه والتأىيل الجامعي :

 رياضيات فيزياء -كيمياء

 – 2ىياكل البحث:
– وحدات البحث 11 :
 مخابر البحث 07 :الحياة الجوعياتيت :
 نوادي علمية03 : -نوادي رياضية02 :

كلية الطب بالمنستير
سنة اإلنطالق1980 :
عدد الطلبة 1740 :

نسبة اإلناث69,08% :
موقع

منهم جدد221 :

منهم أجانب103 :

الوابhttp://www.fmm.rnu.tn :

اختصاصاث التكىين :
 الشهادة الوطنية لدكتورفي الطب -شهادات الماجستير:

نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري مهين

علم ادلالئمة (األرقومونيا) .

البحث العلوي :
ىياكل البحث:
– وحدات البحث04 :
 مخابر البحث 04 :الحياة الجوعياتيت :
 جمعيات رياضية 02 : جمعيات علمية 06 : جمعيات ثقافية 02 : جمعيات ثقافية علمية1 : -وداديات02 :

كلية طب األسنان بالمنستير
سنة اإلنطالق1975 :
عدد الطلبة 1551 :

نسبة اإلناث%73,63 :

موقع الواب:

منهم جدد226 :
http://www.fmdm.rnu.tn

اختصاصاث التكىين :
الشهادة الوطنية لدكتور في طب األسنان

البحث العلوي :
ىياكل البحث:
 -مخابر البحث 03 :

الحياة الجوعياتيت :
 نوادي ثقافية 04 : نوادي رياضية 04 : نوادي علمية02 : -جمعيات ثقافية 01 :

كلية الصيدلة بالمنستير

منهم أجانب35 :

سنة اإلنطالق1975 :
عدد الطلبة 1755 :

نسبة اإلناث%73,56 :

موقع الواب:

منهم أجانب30 :

منهم جدد204 :
http://www.fphm.rnu.tn

اختصاصاث التكىين :
 الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة شهادات الماجستير:اإلختصاصات

نوع الماجستير

 البيولوجيا الطبية و تكنولوجيا الصحة(علم األمراض ادلعدية/بيولوجيا أمراضالشرايني/علم ادلناعة و العالجات ادلناعية/علم السموم)

ماجستير بحث

 تطوير األدوية (التطوير التحليلي لألدوية/التطوير القاليين لألدوية /التطورالصيدالين لألدوية)
 علم اجلودة و إدارهتا يف ميدان الصحة -بيولوجيا الدم و نقلو

ماجستري مهين

 -ادلوارد الزراعية:مراقبة اجلودة و السالمة و الرتاتيب(يف إطار مشروع )Tempus

البحث العلوي :
شهادات الدكتوراه والتأىيل الجامعي :

 علوم صيدليةىياكل البحث:
الحياة الجوعياتيت :
 -نوادي رياضية 01 :

– وحدات البحث 02 :

 -مخابر البحث 05 :

 نوادي ثقافية 06 : جمعيات رياضية 01 : جمعيات علمية 01 : وداديات 02 : -جمعيات أخرى02:

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير
سنة اإلنطالق1992 :

عدد الطلبة 1489 :

نسبة اإلناث%42,11 :

منهم جدد657 :

موقع الواب:

منهم أجانب1 :

www.ipeim.rnu.tn

اختصاصاث التكىين :

مرحلة تحضيرية :
نوع المرحلة التحضيرية

المسالك و التخصصات الممكنة

مرحلة تحضيرية علمية

 رياضيات فيزياء فيزياء كيمياء -تقنية

مرحلة تحضيرية تقنية

البحث العلوي :
ىياكل البحث:
وحدات البحث 01 :

الحياة الجوعياتيت :
 نوادي ثقافية01 : -جمعيات رياضية 01 :

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
سنة اإلنطالق1987 :

عدد الطلبة 1689 :

نسبة اإلناث%50,92 :

موقع الوابhttp://www.enim.rnu.tn :
اختصاصاث التكىين :
 الشهادة الوطنية لمهندس:الشهادة

المسالك و التخصصات الممكنة

 ىندسة الكهرباءالشهادة الوطنية دلهندس

 ىندسة الطاقة ىندسة ادليكانيك -ىندسة النسيج

 شهادات الماجستير:نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري حبث

اذلندسة ادليكانيكية

ماجستري مهين

اإلنتاج ادليكانيكي (يف إطار مشروع )Tempus

البحث العلوي :
 -شهادات الدكتوراهوالتأىيل الجامعي :

 -ىندسة ادليكانيك

 ىندسة الطاقة ىندسة النسيج ىندسة الكهرباء .ىياكل البحث:
– وحدات البحث 03 :
 مخابر البحث 03 :الحياة الجوعياتيت :
 نوادي ثقافية 09 : نوادي علمية 16 : جمعيات رياضية 02 : جمعيات علمية 02 : -جمعيات أخرى 04 :

المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير
سنة اإلنطالق2002 :
عدد الطلبة 1244 :

نسبة اإلناث%52,01 :

منهم جدد317 :

منهم أجانب1 :

موقع

الوابwww.isimm.rnu.tn :

اختصاصاث التكىين :
 اإلجازات األساسية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة األساسية يف علوم وتكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت

 -إلكرتونيك وإعالمية

اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية

 -علوم اإلعالمية

اإلجازة األساسية يف الرياضيات

 -الرياضيات والتطبيقات

 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف اإلعالمية

 -النظم اإلعالمية والربرليات

اإلجازة التطبيقية يف علوم وتكنولوجيا ادلعلومات و اإلتصاالت

 -تكنولوجيا اإللكرتونيك واإلتصاالت

 الشهادة الوطنية لمهندس :الشهادة

المسالك و التخصصات الممكنة

الشهادة الوطنية دلهندس

إختصاص إلكرتونيك و ادليكرو إلكرتونيك

 شهادات الماجستير:نوع الماجستير
ماجستري حبث

اإلختصاصات

اإلكرتونيك  :اإللكرتونيك الدقيق و األدواتية

ماجستري مهين

ىندسة الربرليات

الحياة الجوعياتيت :
 نوادي ثقافية 03 : نوادي علمية 01 : نوادي ثقافية علمية 06 : جمعيات رياضية 01 : جمعيات ثقافية علمية 01 : -وداديات01 :

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير
سنة اإلنطالق2003 :
عدد الطلبة 845 :

نسبة اإلناث%85,80 :

منهم جدد327 :

موقع

الواب www.ismmm.rnu.tn:

اختصاصاث التكىين :
 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف التصميم

 ادلنتوج :التصميم و تنفيذ ادلالبس ادلنتوج :التصميم على األقمشة ادلنتوج :مكمالت ادلوضة -إدارة األعمال يف النسيج و ادلوضة :تصرف جتاري

اإلجازة التطبيقية يف التصرف

 إدارة األعمال يف النسيج و ادلوضة :تصرف جتاري شهادات الماجستير:نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري مهين

تصميم النسيج و ادلوضة

الحياة الجوعياتيت :
 جمعيات رياضية 01 : -جمعيات ثقافية 01 :

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
سنة اإلنطالق2001 :
عدد الطلبة 1395 :

نسبة اإلناث%87,46 :

منهم جدد251 :

موقع

الوابwww.isbm.rnu.tn :

اختصاصاث التكىين :
 اإلجازات األساسية :اإلجازة

المسالك التخصصات الممكنة

اإلجازة األساسية يف علوم احلياة

 -بيولوجيا خلوية و جزيئية و بيوتكنولوجيا

 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف البيوتكنولوجيا

 البيوتكنولوجيا ادلطبقة يف القطاع الصحي مراقبة جودة الصناعات الغذائية -البيوتكنولوجيا البحرية وتربية الكائنات ادلائية

 اإلجازات التطبيقية ذات تقنية البناء المشترك :إجازة تطبيقية ذات تقنية البناء ادلشرتك اختصاص البيوتكنولوجيا البحرية وتربية الكائنات ادلائية (بداية من مستوى السنة الثانية)
 شهادات الماجستير:نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري حبث

 -الوراثة والتنوع البيولوجي والفيزيولوجي

ماجستري مهين

 -مراقبة جودة األغذية و حفظ الصحة

البحث العلوي :
شهادات الدكتوراهوالتأىيل الجامعي:

العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا
ىياكل البحث:
 -مخابر البحث 02 :

الحياة الجوعياتيت :
 نوادي ثقافية 03 : نوادي رياضية 01 : جمعيات رياضية 01 : جمعيات ثقافية 01: جمعيات علمية 01 : -وداديات 01 :

المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
سنة اإلنطالق2001 :
عدد الطلبة 1095 :

نسبة اإلناث%83,65 :

منهم جدد300 :

منهم أجانب1 :

موقع الواب:

www.islaatm.rnu.tn

اختصاصاث التكىين :
 اإلجازات األساسية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة األساسية يف اللغة واآلداب واحلضارة األنقليزية

 -اللغة واآلداب واحلضارة األنقليزية

 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف الفرنسية

 -اإلدارة و اإلقتصاد

اإلجازة التطبيقية يف اإلسبانية

 -سياحة و تراث

اإلجازة التطبيقية يف األنقليزية

 -إنقليزية األعمال

اإلجازة التطبيقية يف اإليطالية

 -سياحة و تراث

اإلجازة التطبيقية يف الرتمجة

 -الرتمجة

الحياة الجوعياتيت :
 -نوادي ثقافية 03 :

 -نوادي رياضية 04 :

 -جمعيات رياضية 01 :

 جمعيات ثقافية 01: -وداديات01 :

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
سنة اإلنطالق1989 :
عدد الطلبة 784 :

نسبة اإلناث%87,25 :

منهم جدد184 :

موقع الوابhttp://www.esstsm.rnu.tn :

منهم أجانب5 :

اختصاصاث التكىين :
 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف التبنيج و اإلنعاش

 -التبنيج و اإلنعاش

اإلجازة التطبيقية يف التوليد

 -التوليد

اإلجازة التطبيقية يف التصوير الطيب وادلداواة باألشعة

 -التصوير الطيب وادلداواة باألشعة

اإلجازة التطبيقية يف البيولوجيا الطبية

 -حتاليل بيولوجية

اإلجازة التطبيقية يف صنع بدائل األسنان

 -صنع بدائل األسنان

اإلجازة التطبيقية يف العالج الطبيعي

 -ادلعاجلة الطبيعية

 شهادات الماجستير:نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري مهين

 -األدواتية و البيوطبية:التصرف و الصيانة و التثمني

الحياة الجوعياتيت :
 -نوادي رياضية01 :

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية
سنة اإلنطالق1999 :
عدد الطلبة 2558 :

نسبة اإلناث%69,23 :

موقع الواب:

منهم جدد855 :
http://www.fsegma.rnu.tn/

منهم أجانب17:

اختصاصاث التكىين :
 اإلجازات األساسية :اإلجازة

المسالك و التخصصات المممكنة

اإلجازة األساسية يف اإلقتصاد

 النقد ادلالية و البنك اإلقتصاد و ادلالية الدولية -اإلقتصاد و التصرف الكمي:اذلندسة اإلقتصادية

اإلجازة األساسية يف التصرف

 إدارة األعمال -ادلالية

 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف اإلقتصاد

 -النقد و ادلالية و البنك:البنك و التأمني

اإلجازة التطبيقية يف التصرف

 التسويق :البيع وادلفاوضة التجارية -تقنيات احملاسبة وادلالية

 شهادات الماجستير:نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري حبث

 علوم التصرف -البنك وادلالية الدولية

ماجستري مهين
البحث العلوي :
ىياكل البحث:
وحدات البحث 01 :
الحياة الجوعياتيت :
 -نوادي رياضية02 :

 -بعث ادلؤسسات

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية
سنة اإلنطالق2005 :
عدد الطلبة 891 :

نسبة اإلناث%61,84 :
موقع الواب:

اختصاصاث التكىين :

منهم جدد288 :
www.issatmh.rnu.tn

 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف الفيزياء

 -الفيزياء

اإلجازة التطبيقية يف علوم وتكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت

 اإلعالمية و اإللكرتونيك -اإللكرتونيك و اإلتصاالت

اإلجازة التطبيقية يف الصناعات الغذائية والتغذية

 -مراقبة جودة األغذية

 اإلجازات التطبيقية ذات تقنية البناء المشترك :إجازة تطبيقية ذات تقنية البناء ادلشرتك اختصاص الصناعات الغذائية والتغذية :إنتاج األلبان وتصنيعىا (بداية من مستوى
السنة الثالثة)
 مرحلة تحضيرية علمية  :رياضيات فيزياء شهادات الماجستير:نوع الماجستير

اإلختصاصات

ماجستري مهين

– الصناعات الغذائية :التكنولوجيات الغذائية .

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية
سنة اإلنطالق2002 :
عدد الطلبة 600 :

نسبة اإلناث%81,50 :
موقع الواب:

اختصاصاث التكىين :

منهم جدد187 :
http://www.iseahm.rnu.tn

منهم أجانب01 :

 اإلجازات األساسية :اإلجازة

المسالك و التخصصات المممكنة

اإلجازة األساسية يف اللغة و اآلداب
و احلضارة األدلانية

 -اللغة و اآلداب و احلضارة األدلانية

 اإلجازات التطبيقية :اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف اإليطالية

جتارة دولية

اإلجازة التطبيقية يف األدلانية

جتارة دولية

اإلجازة التطبيقية يف األنقليزية

إنقليزية اإلتصال

اإلجازة التطبيقية يف التنشيط السياحي

التنشيط السياحي

الحياة الجوعياتيت :
 -نوادي ثقافية 04 :

 -نوادي رياضية 02 :

 -جمعيات رياضية 01 :

 -جمعيات ثقافية 01 :

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
سنة اإلنطالق2004 :
عدد الطلبة 623 :

نسبة اإلناث%48,31 :

موقع الواب:
اختصاصاث التكىين :

منهم جدد156 :
http://www.isima.rnu.tn

 -اإلجازات األساسية :

اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة األساسية يف علوم اإلعالمية

 -علوم اإلعالمية

 -اإلجازات التطبيقية :

اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف اإلعالمية

 -النظم اإلعالمية و الربرليات

اإلجازة التطبيقية يف الشبكات اإلعالمية

 -إدارة الشبكات و اخلدمات

المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية
سنة اإلنطالق2005 :
عدد الطلبة 526 :

نسبة اإلناث%48,31 :

موقع الواب:
اختصاصاث التكىين :

 -اإلجازات التطبيقية :

منهم جدد156 :

http://www.isammh.rnu.tn

اإلجازة

المسالك و التخصصات الممكنة

اإلجازة التطبيقية يف التصميم

 ىندسة داخلية إشهار خطي ابتكار حريف مصوغ -ابتكار صناعي

الحياة الجوعياتيت :
 جمعيات رياضية 01 : جمعيات ثقافية 01 : -نوادي ثقافية 02 :

شهاداث الذكتىراه والتأهيل الجاهعي الوؤهلت في السنت الجاهعيت / 2014
2015
الوؤسست الجاهعيت

كلية العلوم بادلنستري

ادلدرسة الوطنية للمهندسني بادلنستري

شهاداث الذكتىراه

شهاداث التأهيل الجاهعي

الكيمياء

الكيمياء

الفيزياء

الفيزياء

الرياضيات

الرياضيات

ىندسة الطاقة

ىندسة الطاقة

ىندسة ميكانيكية

ىندسة النسيج
ىندسة كهربائية
ىندسة ميكانيكية
ادلعهد العايل للبيوتكنولوجيا بادلنستري

العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا

كلية الصيدلة بادلنستري

علوم صيدلية

علوم صيدلية

المجموع

9

7

هخابر و وحذاث البحث 2015 / 2014
وحذاث البحث

هخابر البحث

الوؤسست الجاهعيت
كلية العلوم بادلنستري

11

7

كلية الطب بادلنستري

4

4

كلية الصيدلة بادلنستري

2

5

كلية طب األسنان بادلنستري

0

3

ادلدرسة الوطنية للمهندسني بادلنستري

3

3

ادلعهد العايل للبيوتكنولوجيا بادلنستري

0

2

ادلعهد التحضريي للدراسات اذلندسية بادلنستري

1

0

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بادلهدية

1

0

22

1* + 24

الوجوىع

* خمرب حبث مركز بادلعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقصر ىالل

