
 
 
 

 
  العامة للشؤون الطالبية اإلدارة        

 

 

 2016دليل التوجيه الجامعي تعديالت في     
 

 تتعديالإدخال قع ولعالي والبحث العلمي جميع الناجحين في امتحان البكالوريا أنه تعلم وزارة التعليم ا

 على النحو التالي: 2016 دليل التوجيه الجامعيعلى 

 اإلجازات التالية: حذف (1

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا
 

 في علم النفس الحركي  اإلجازة التطبيقية

سنوات )أمد( 3  

T = FG  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

 جامعة تونس
 علم النفس الحركي 10164

 آداب

 علوم تجريبية

 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط السياحي

سنوات )أمد( 3  

T = FG 

 التربية البدنية إجبارية

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالمهدية

 جامعة المنستير

 التنشيط السياحي 30440

 آداب

 رياضة

 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في االنقليزية

سنوات )أمد( 3  

T = FG + Ang 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

بالمهدية  في اإلنسانيات  

 جامعة المنستير

 إنقليزية االتصال 32149

 آداب

 اقتصاد وتصرف

 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في األلمانية 

سنوات )أمد( 3  

 المادة االختيارية ألمانية إجبارية

T = FG + All 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

بالمهدية  في اإلنسانيات  

 جامعة المنستير

 تجارة دولية 30156

 آداب

 بكالوريات أخرى

 االجازات التالية: ةضافإ (2

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا
 

طاقة 

 اإلستيعاب

 اإلجازة األساسية 

 في اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية

سنوات )أمد( 3  

T = FG + Ang 

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين

 جامعة قابس
 اللغة واآلداب والحضارة اإلنقليزية 51102

 23 آداب

 15 اقتصاد وتصرف

 9 بكالوريات أخرى

علم اآلثار وتاريخ الفنفي  اإلجازة األساسية  

سنوات )أمد( 3  

T = FG 

 كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس

 جامعة صفاقس
 علم اآلثار وتاريخ الفن 40166

 35 آداب

 4 بكالوريات أخرى

 كلية اآلداب والفنون واالنسانيات بمنوبة 

بالتعاون مع  جامعة منوبة   

 جامعة كمبلو نانسي

 تاريخ الفن واآلثار 10166

 47 آداب

 5 بكالوريات أخرى

 االجازة األساسية في التصميم

سنوات )أمد( 3  
T = FG 

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

 جامعة جندوبة
 تصميم 80207

 14 آداب

 54 بكالوريات أخرى

 



 

 

 

 :بعض اإلجازات طبقا لما هو مبين في الجدول التالي التالية في صاتالتخص   إضافة (3

 التخصصات الرمز الـمؤسســة والجامعة اإلجازات والمقاييس
نوع 

 البكالوريا
 

طاقة 

 اإلستيعاب

 الفنون التشكيليةفي  التطبيقيةاإلجازة 

 سنوات )أمد ( 3
T = FG 

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

 جامعة جندوبة
80241 

 فسيفساء  -

 فتوغرافيا -

 7 آداب

 27 بكالوريات أخرى

 اإلجازة التطبيقية في التصرف

 )سنوات )أمد 3
T = FG 

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة

 جامعة قفصة
60366 

 المالية االسالمية 
 

 7 رياضيات

تجريبية  علوم  7 

 135 اقتصاد وتصرف

 2 علوم اإلعالمية

 


