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2017لسنةالتعلیموة التربیةشعبلمواعید اختبارات القبول ومحتواھا بالنسبة 

المكانالتوقیتالتاریخمحتوى اإلختبارالرمزالشعبةلمؤسسةا

المعهد العالي للدراسات 

التطبیقیة في 

اإلنسانیات بزغوان

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
20477

مدى تمكن المترشح من حسن التواصل تقني لمعرفةإختبار
و مدى إستعداده لممارسة عبر اللغة العربیة و الفرنسیة

.مهنة التدریس
أوت02و01جویلیة و 31

من الساعة 

صباحاالتاسعة 

المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في 
بزغواناإلنسانیات 

-المركب الجامعي بزغوان  

مقرن1121
72660290: الهاتف

المعهد العالي للدراسات 

التطبیقیة في 

اإلنسانیات بالمهدیة 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
30477

في اللغة و األدب و التاریخ( الثقافة العامة حولإختبار 
البیداغوجیا و الحیاة و الجغرافیا و العلوم و التربیة و 

:لمعرفة مدى قدرة المترشح على....) المدرسیة
.التوصل إلى الجواب الصحیح -
.الكتابة بشكل سلیم-
.المشافهة و النطق السلیم باأللفاظ-
.الكتابة بخط واضح مقروء-
.التصرف بهدوء و ثقة في النفس-

أوت05و 04و 03و 02
من الساعة 

صباحاالتاسعة 

العالي للدراسات التطبیقیة المعهد

في اإلنسانیات بالمهدیة
- 22ص ب - طریق رجیش 
المھدیة5121

510 688 73: الھاتف

المعهد العالي للغات 

بقابس 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
50477

:)دقیقة لكّل طالب15( إختبار تقني و نفسي 
التواصل عبر اللغة إختبار مدى تمكن المترشح من حسن 

.العربیة و الفرنسیة و قدرته على الكتابة بخط جیّد
إختبار مدى قدرة المترشح الذھنیّة للقیام بمهام المدرس

..)النطق ،السمع ، البصر(

جویلیة 31

و 

أوت 03و 02و 01

من الساعة 

صباحاالتاسعة 

المعھد العالي للغات بقابس
6000قابس -شارع علي الجمل

24427475:   الھاتف  
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المكانالتوقیتالتاریخمحتوى اإلختبارالرمزالشعبةلمؤسسةا

المعهد العالي للفنون   

و الحرف بتطاوین 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
52477

إختبار حول اإلستعداد النفسي للمترشح و قدرته على 
ثقة في وإیصال المعلومة بوضوح و إیجاز (التواصل 

) .النفس
مدى تمّكن المترشح من اللغتین العربیّة إختبار

.و الفرنسیّة
إختبار مدى قدرة المترشح على المشافهة

واضح و النطق السلیم و قدرته على الكتابة بخط 
.و مقروء 

أوت 09و08و 07
من الساعة 

صباحاالتاسعة 

العالي للفنون  و الحرف المعهد 

بتطاوین حي المهرجان          

تطاوین               3200

75846226: الهاتف 

المعهد العالي للعلوم 

اإلنسانیة  بمدنین 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
51477

إختبار في الثقافة العامة، اللغة، اآلداب، التاریخ ،
والحیاة ا البیداغوجیالجغرافیا، العلوم، التربیة، 

.المدرسیّة و ذلك باللغة العربیة و الفرنسیة
أوت 08و 07و 05و 04

من الساعة 

التاسعة إلى 

الساعة الواحدة 

المعهد العالي للعلوم اإلنسانیة  

طریق بن قردان        –بمدنین 

91ص ب - مدنین 4100

75644595:الهاتف 

لعلوم المعهد العالي

و تكنولوجیا الطاقة

بقفصة 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
60477

إختبار حول اإلستعداد النفسي للمترشح و قدرته على 
و الفرنسیة قراءة التواصل و مدى تملكه اللغتین العربیة 

.و كتابة

:الدورة األولى
جویلیة28و27و 26

:الدورة الثانیة 
أوت07و05و04

من الساعة 

الثامنة و نصف 

صباحا

لعلوم و تكنولوجیا المعهد العالي

بقفصة الطاقة 

قفصة2119طریق توزر   

62221176: الهاتف 

للعلوم المعهد العالي

اإلنسانیة بجندوبة 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
80477

في إختبار شفاھي و یحتوي على أسئلة نفسیّة و 
إختصاصات في اآلداب و اللغات و العلوم و علوم 

.التربیة 

جویلیة 28و 27: الدورة األولى ) 1
أوت 08و 07: الدورة الثانیة ) 2
أوت 10:  الدورة الثالثة ) 3

من الساعة 

الثامنة و نصف 

صباحا

للعلوم اإلنسانیة المعھد العالي
بجندوبة

المركب الجامعي بجندوبة
شارع إتحاد المغرب العربي       

جندوبة8189

    78.610.202 : الهاتف  
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المكانالتوقیتالتاریخمحتوى اإلختبارالرمزالشعبةلمؤسسةا

المعهد العالي للدراسات 

التطبیقیة في اإلنسانیات

بالكاف 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
81477

:)دقیقة لكّل طالب15( إختبار تقني و نفسي 
إختبار مدى تمكن المترشح من حسن التواصل عبر 
اللغة العربیة و الفرنسیة و قدرته على الكتابة بخط جیّد

: الدورة األولى ) 1
جویلیة      31و 29و 28و 27
أوت 01و 

أوت 05: الدورة الثانیة ) 2

من الساعة 

صباحاالتاسعة 

المعهد العالي للدراسات التطبیقیة 

بالكاف في اإلنسانیات

الكاف 7100حي الدیر 

78203058: الهاتف 

المعهد العالي للدراسات 

التطبیقیّة في اإلنسانیات 

بسبیطلة 

التربیة ت في .إ

و التعلیم 
70477

:)دقیقة لكّل طالب15( إختبار تقني و نفسي 
إختبار مدى تمكن المترشح من حسن التواصل عبر 
اللغة العربیة و الفرنسیة و قدرته على الكتابة بخط جیّد

إختبار بدني و ذھني لمعرفة قدرة الطالب الذھنیّة 
و البدنیّة للقیام بمهام المدّرس بالمرحلة اإلبتدائیة 

).القدرة على الكتابة والنطق، السمع ، البصر( 

جویلیة  31

و

أوت09و 07و 01

الساعة الثامنة   

نصف صباحا الو 

المعهد العالي للدراسات التطبیقیّة 
في اإلنسانیات بسبیطلة

1250طریق القصرین   
الهاتف  :

77 465 160 


