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 1025/1026إعالم حول المواد المعنية بالمراقبة المستمرة السداسي األول 
 
 
 

 

تطبيقا لما جاء بالقرار المتعلق بضبط نظام الدراسات و االمتحانات المطبق بالشهادات الوطنية 
تم تحديد المواد " أمد"لإلجازات في مختلف مجاالت التكوين و المسالك و التخصصات في نظام 

 :كاآلتيالمعنية بالمراقبة المستمرة للسداسي األول و هي 
 

  
 المستوى و اإلختصاص المواد

  -Anglais                                                          
-C2i     

 السنة األولى إجازة أساسية في التصرف :المواد األفقية 

  -Anglais                                                          
-Aptitudes en TIC3(C2i avancé) 

 :المواد األفقية :

 السنة الثانية أساسية في التصرفإجازة 
  -Initiation la comptabilité des sociétés                           

                                -Etude des marchés 
 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                            
-Informatique 

 :المواد األفقية 

   السنة الثالثة إجازة أساسية في إدارة األعمال 
-Système Bancaire et Financier Tunisien      
-  Psychosociologie du Travail 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                  
-Informatique 

 :المواد األفقية 

 السنة الثالثة إجازة أساسية في التسويق
  -Commerce électronique                                         

-Analyse Marketing à l'International 
 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                  
-Informatique 

 :المواد األفقية 

 السنة الثالثة إجازة أساسية في المالية
  -Droit Bancaire                                                             

-Gestion des produits dérivés 
 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                   
-Informatique 

 :المواد األفقية 

   السنة الثالثة إجازة أساسية في المحاسبة
-Droit des sociétés Commerciales                     
-Principes et Normes Comptables 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                                     
-C2i 

 السنة األولى إجازة تطبيقية في التصرف :المواد األفقية 

  -Anglais                                                               المواد األفقية: 

 السنة الثانية إجازة تطبيقية في التسويق
  

-Marketing Mix                                                  
-Evènement de la publicité sur le lieu de 
vente                                     

 :المواد اإلختيارية 

  



-Anglais                                                             
-Culture Entrepreneuriale                                
-Informatique 

 :المواد األفقية 

 السنة الثالثة إجازة تطبيقية في التسويق
  -Création Publicitaire                                            

-Marketing des Services 
 :المواد اإلختيارية 

  
-Anglais                                                              المواد األفقية: 

 السنة الثانية إجازة تطبيقية في التصرف المحاسبي
  -Comptabilité des sociétés                                          

-Elaboration et analyse des Etats Financiers 
 :المواد اإلختيارية 

  
-Anglais                                                                        
-Informatique                                                                  
-Culture Entrepreneuriale 

 :المواد األفقية 

   السنة الثالثة إجازة تطبيقية في التصرف المحاسبي
-Procédures collectives et voix d'exécution    
-Entreprises en difficultés et 
restructuraturation 

 :المواد اإلختيارية 

  
-Anglais                                                              المواد األفقية: 

   الثانيةالسنة  إجازة تطبيقية في المالية
-Organisation des back office                            
-Droit bancaire et l'assurance                               
-Gestion de back-office 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                   
-Informatique                                                                  
-Culture Entrepreneuriale 

 :المواد األفقية 

 السنة الثالثة إجازة تطبيقية في المالية
  -Techniques de cotation                                          

-Système réglementation livraison 
 :المواد اإلختيارية 

  
-Anglais                                                            المواد األفقية: 

 Comportement Organisationnel et conduite-   السنة الثانية إجازة تطبيقية في إدارة األعمال
du changement                                               
 - Lectures managériales 

 :المواد اإلختيارية 

  

-Anglais                                                                  
-Informatique                                                                   
-Culture Entrepreneuriale 

 :المواد األفقية 

 السنة الثالثة إجازة تطبيقية في إدارة األعمال

  
-Gestion des PME: Etude de cas                
Management des projets 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                                     
-C2i 

 :المواد األفقية 

 السنة االولى إجازة أساسية في اإلقتصاد
  -Comptabilité Nationale  

-Communication et actualités économiques   
 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais des affaires                                           
-Entreprenariat1 

 :المواد األفقية 
إجازة أساسية في اإلقتصاد و المالية 

 الدوليان
 السنة الثانية 

  -Finances publiques                                            
-Tendances de l'économie mondiale 

 :المواد اإلختيارية 

  



-Anglais des affaires                                           
-Entreprenariat1 

 :المواد األفقية 
 السنة الثانية  إجازة أساسية في النقد و المالية و البنك

  -Finances publiques                                            
-Tendances de l'économie mondiale 

 :المواد اإلختيارية 

  
-Anglais des affaires                                           
-Entreprenariat1 

 :المواد األفقية 
إجازة أساسية في اإلقتصاد و التصرف 

 الكمي
 السنة الثانية 

  -Finances publiques                                            
-Tendances de l'économie mondiale 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                          
-Technique d'expression et de 
communication 

 :المواد األفقية 
إجازة أساسية في اإلقتصاد و المالية 

 الدوليان
 السنة الثالثة

  
-Macro économie Internationale                      
-Economie de la Tunisie 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                              
-Technique d'expression et de 
communication 

 : األفقية المواد

الثالثة السنة إجازة أساسية في إقتصاد األعمال   

  

-Gouvernance et institutions économiques 
international                                                    
- Economie de la Tunisie 

 : اإلختيارية المواد

-Anglais                                                                          
-Technique d'expression et de 
communication 

 :المواد األفقية 
إجازة األساسية في النقد و المالية و 

 البنك
 السنة الثالثة

  -Théorie des crises                                         
-Intermédiation financière 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                      
-Technique d'expression et de 
communication 

 :المواد األفقية 
إجازة األساسية في اإلقتصاد و 

 التصرف الكمي
 السنة الثالثة

  -Economie Quantitative                                            
-Théorie des jeux 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                                             
-C2i 

 :المواد األفقية 

  Comptabilité Nationale-   السنة األولى إجازة تطبيقية في اإلقتصاد
-Communication et actualités économiques    المواد اإلختيارية: 

  --Anglais des affaires                                           
-Entreprenariat1 

 :المواد األفقية 

   السنة الثانية إجازة تطبيقية في النقد و المالية و البنك
-Finances publiques                                            
-Tendances de l'économie mondiale 

 :المواد اإلختيارية 

  
-Anglais                                                             
-Entreprenariat et développement des 
projets                                                            
-Technique d'expression et de 
communication 

 :المواد األفقية 

 السنة الثالثة إجازة تطبيقية في النقد و المالية و البنك

 
    

-Analyse des projets                                             
-Economie Financière 

 :المواد اإلختيارية 

  



-Anglais des affaires                                           
-Entreprenariat1 

 :المواد األفقية 

إجازة تطبيقية في اإلقتصاد و المالية 
 الدولية

   السنة الثانية
-Finances publiques                                            
-Tendances de l'économie mondiale 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                           
-Entreprenariat et développement des 
projets                                                             
-Technique d'expression et de 
communication 

 :المواد األفقية 
إجازة تطبيقية في اإلقتصاد و المالية 

 الدولية
 السنة الثالثة

  
-Informatique                                                  
-Relations économiques Internationales 2 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais des affaires                                           
-Entreprenariat1 

 :المواد األفقية 

                                       Finances publiques-   السنة الثانية إجازة تطبيقية في هندسة المخاطر
-Tendances de l'économie mondiale 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                            
-Entreprenariat et développement des 
projets                                                             
-Technique d'expression et de 
communication 

 :المواد األفقية 
 السنة الثالثة هندسة المخاطر إجازة تطبيقية في

  -Théorie de la décision                                   
-Econométrie 

 :المواد اإلختيارية 

  -Anglais                                                            
-C2i                                                                 
-Droit de l'homme 

 :المواد األفقية 

 السنة األولى إجازة أساسية في إعالمية التصرف
  

-Atelier de Programmation l                             
-Atelier Système d'exploitation 

 :المواد األساسية

  
-Anglais                                                          
-Culture de l'entreprise                                    
-Français 

 :المواد األفقية 

 السنة الثانية إجازة أساسية في إعالمية التصرف

  -Programmation OO                                          
-Programmation WEB 

 :المواد األساسية

  
-Anglais                                                           
-Français                                                        
-Technique de communication 

 السنة الثالثة إجازة أساسية في إعالمية التصرف :المواد األفقية 

  -JAVA 2 Entreprises Edition (J2EE) 

   

 

 

                                                                                                    

العميد                  

  الطرابلسيلهادي ا



 


