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 2016 التربية لسنةة علوم شعبلمواعيد اختبارات القبول ومحتواها بالنسبة 
 

 

لمؤسسةا  المكان التوقيت التاريخ محتوى اإلختبارلمحة عن  الرمز الشعبة 

المعهد العالي للدراسات 

التطبيقية في 

 اإلنسانيات بزغوان

اإلجازة التطبيقية 

 في علوم التربية
20477 

 

 

حول استعداد المترشح و قدرته على التواصل  اختبار -

 أوت 10و   9و 8و  3و 2و 1 .والفرنسية قراءة و كتابة  ومدى تملكه اللغتين العربية

من الساعة التاسعة 

إلى الساعة الثانية 

 عشر 

المعهد العالي للدراسات 

 التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان

المركب الجامعي 
مقرن -بزغوان  

  1121 زغوان 

72660260 

 

من الساعة الواحدة 

 إلى الساعة الرابعة 

المعهد العالي للدراسات 

التطبيقية في 

 اإلنسانيات بالمهدية 

اإلجازة التطبيقية 

 في علوم التربية
30477 

 يمّكن من معرفة:  هذا النوع من اإلختبار

 قدرة المترشح على التوصل إلى الجواب الصحيح . -

  .قدرة المترشح على الكتابة بشكل سليم -

  .قدرة المترشح على المشافهة و النطق السليم باأللفاظ -

 .قدرة المترشح على الكتابة بخط واضح مقروء -

 .قدرة المترشح على التصرف بهدوء و ثقة في النفس -

  .إيصال المعلومة بوضوح و إيجازقدرة المترشح على  -

 

 

  5و 4و 3من 

 أوت  10و  9و  8و 

 

 

 

بداية من الساعة 

 التاسعة صباحا

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالمهدية

 5121 - 22ص ب  -طريق رجيش 

 المهدية

 510 688 73الهاتف:

المعهد العالي للغات 

 بقابس 

اإلجازة التطبيقية 

 علوم التربيةفي 
إختبار حول استعداد المترشح و قدرته على التواصل ومدى  50477

 تملكه اللغتين العربية   و الفرنسية قراءة و كتابة
 أوت 08إلى  01من 

بداية من الساعة 

 الثامنة صباحا

 

 المعهد العالي للغات بقابس

 6000قابس  -شارع علي الجمل

75 274 244:   الهاتف  
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لمؤسسةا  المكان التوقيت التاريخ محتوى اإلختبارلمحة عن  الرمز الشعبة 

لعلوم       المعهد العالي

و تكنولوجيا الطاقة 

  بقفصة 

اإلجازة التطبيقية 

 في علوم التربية
60477 

  إختبار حول اإلستعداد النفسي للمترشح و قدرته على

التواصل و مدى تملكه اللغتين العربية   و الفرنسية قراءة 

 .و كتابة

 

 أوت 3إلى  1اآلداب : من 

 أوت 6إلى  4علوم تجريبية : من 

 أوت 10إلى  8وإعالمية  : من رياضيات 

 أوت  11اقتصاد و علوم  تقنية : 

   

بداية من الساعة 

الثامنة و النصف 

 صباحا

لعلوم و تكنولوجيا  المعهد العالي

 بقفصة الطاقة 

قفصة 2119طريق توزر   

 76 211 622الهاتف :  

للعلوم  المعهد العالي

 اإلنسانية بجندوبة 

اإلجازة التطبيقية 

 التربيةفي علوم 
80477 

                إختبار شفوي و سيتم االعتماد العيوب الظاهرة

 ى .ائقصا) النطق ، السمع ....( كشرط 

 حسن التواصل باللغة العربية والفرنسية ضروري 

 )قراءة وكتابة وأداء(

  )الكتابة بخط  سليم وواضح ومدى استعداد المترشح)ة

 طرق صحيحة إلعادة تعلم الخط العربي والالتيني وفق

  عالقة المترشح)ة( بالعلوم الصحيحة )رياضيات، علوم

طبيعية، فيزياء...( قابلية التعلم بالنسبة للمترشحين من 

 .شعبة اآلداب

 أوت  12إلى  08من 

بداية من الساعة 

السابعة              

 و النصف صباحا 

للعلوم اإلنسانية  المعهد العالي
 بجندوبة

ة شارع المركب الجامعي بجندوب
 8189إتحاد المغرب العربي 

 جندوبة

78.610.202 

المعهد العالي للدراسات 

 التطبيقية في اإلنسانيات

 بالكاف 

اإلجازة التطبيقية 

 في علوم التربية
81477 

                إختبار شفوي و سيتم االعتماد العيوب الظاهرة

 ى .ائقصا) النطق ، السمع ....( كشرط 

 حسن التواصل باللغة العربية والفرنسية ضروري 

 )قراءة وكتابة وأداء(

  )الكتابة بخط  سليم وواضح ومدى استعداد المترشح)ة

 إلعادة تعلم الخط العربي والالتيني وفق طرق صحيحة

  عالقة المترشح)ة( بالعلوم الصحيحة )رياضيات، علوم

ين من طبيعية، فيزياء...( قابلية التعلم بالنسبة للمترشح

 .شعبة اآلداب

 أوت   12إلى  08من 

بداية من الساعة 

السابعة              

 و النصف صباحا

للعلوم اإلنسانية  المعهد العالي
 بجندوبة

المركب الجامعي بجندوبة شارع 
 8189إتحاد المغرب العربي 

 جندوبة

78.610.202 


