مواعيد اختبارات القبول ومحتواها بالنسبة إلى الشعب التي تتطلب اختبارات لسنة 2016
المؤسسة

الشعبة

الرمز

المعهد العالي
للموسيقى بتونس

إ.أ في الموسيقى
و العلوم الموسيقية

10201

محتوى اإلختبار

التاريخ

التوقيت

 إمالء صوتي
 قراءة صوتية

 10أوت

 آداء

الساعة
التاسعة صباحا

المكان
المعهد العالي للموسيقى بتونس
 20شارع باريس 1000-تونس
الهاتف -71255 577 :
71 257 526

 عزف

10441

 اختبار شفاهي أمام لجنة حول علوم ومناهج التنشيط
بصفة عامة.

إ.ت في التنشيط

 اختبار في التنشيط الرياضي ( على كل طالب موجه
إلى هذه اإلجازة أن يحمل معه زي رياضي )

المعهد العالي للتنشيط
الشبابي والثقافي
ببئر الباي

 11أوت

الساعة
التاسعة صباحا

المعهد العالي للتنشيط الشبابي
والثقافي ببئر الباي
بئر الباي  2055بن عروس
الهاتف -71420133 :

إ.أ في الوساطة وتقنيات
التنشيط الثقافي

10443

 اختبار شفاهي أمام لجنة حول موضوع تقنيات الوساطة
الثقافية( التربويّة  ،في الوسط المدرسي و الجامعي  ،في
الجمعيات و المنظمات الحكوميّة و الغير الحكومية )...
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71420090

المؤسسة

المعهد العالي لفنون
الملتيميديا بمنوبة

المعهد العالي لألعمال
بتونس

الشعبة

الرمز

إ.ت في السينما والسمعي
البصري

10265

باكالوريوس أعمال

10377

إ.أ في علوم اإلعالم
واالتصال

كل الموجهين إلى معهد الصحافة و علوم األخبار يجتازون
10220
اختبار كتابي مكون من شقين:
 تحرير مقالة باللغة العربية مكون من  500كلمة حول
موضوع متعلق بالشأن العام حول قضية سياسية أو اقتصادية
أو اجتماعية للتعرف على المهارات اللغوية للمترشح ومدى
 10611اطالعه على القضايا العامة ،مدة االختبار ساعة و نصف.
 تحرير مقالة باللغة الفرنسية من  400كلمة حول
مسألة متعلقة بالثقافة العامة للمترشح .مدة االختبار ساعة
 10612ونصف

معهد الصحافة
وعلوم اإلخبار

إ.ت في الصحافة
إ.ت في االتصال

محتوى اإلختبار
من الساعة التاسعة إلى الساعة التاسعة و النصف صباحا  :يدعى
كل المترشحين إلى تعمير استمارة في أربع صفحات تتضمن
معلومات حول المترشح واهتماماته الفنية و منها اهتمامه بمجال
السينما و السمعي البصري تستعمل هذه الوثيقة كمنطلق لإلختبار
الشفاهي .
من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادي عشرة :
اختبار كتابي  :1تحليل فيلم قصير بعد عرضه على المترشحين
من الساعة الحادية عشرة و النصف إلى الساعة الثانية عشرة
و النصف :
 اختبار كتابي  : 2يقع اختيار موضوع من بين:
 تصور قصة انطالقا من مجموعة كلمات أو تصور قصة انطالقا من صورة فوتوغرافية.إنطالقا من الساعة الواحدة بعد الزوال:
 اإلختبار الشفاهي أمام لجنة متكونة من أستاذين أو ثالثة
أساتذة و مهنيين ويدوم اإلختبار 20دقيقة وتكون األسئلة
حول:
 المعلومات التي ذكرها المترشح في اإلستمارة دوافع اختيار شعبة السينما والسمعي البصريواالهتمامات الفنية األخرى لدى المترشح
 -تقييم معارف المترشح في مجال السينما و السمعي البصري

 اختبـــــــار في مادة االنقليزية ( يدوم ساعتين)
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التاريخ

التوقيت

الساعة

 10أوت

التاسعة
صباحا

 10أوت

الساعة
التاسعة صباحا

المكان

المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة
المركب الجامعي منوبة
المدينة الجامعية بمنوبة 2010
الهاتف 71 603 498 :

المعهد العالي لألعمال بتونس
المروج 2074
ص ب  65بئر القصعة 2059
الهاتف 79409400 :

الساعة
الثامنة و

 10أوت

النصف إلى

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار بمنوبة
المركب الجامعي منوبة 2010

الساعة الحادية

الهاتف 71600816 / 71600831 :

عشر و النصف
صباحا

المؤسسة

الشعبة
إ.ت في التنمية واإلدارة

معهد الدراسات
السياحية العليا بسيدي
الظريف

المعهد العالي إلطارات

السياحية
إ.ت في اإلدارة

10451
10453

إ.أ في تربية الطفل

إ .ت في المرافقة
التربوية للطفل

إ.أ في المسرح وفنون
العرض

اختبار تقني ونفسي لتحديد :
  10470قدرة المترشح على تبليغ أفكاره و على التواصل
 معرفة أسلوبه في اإلقناع وانفتاحه الذهني
 القدرة على التعبير الشفوي و النطق ( اإلمكانيات
اللغوية ).
 القدرات الفنية للمترشح ( مسرح،رقص ،موسيقى،
10471
إعالمية )
 مدى اطالع المترشح على مجال الطفولة ومؤسساتها
 االستعداد النفسي والذهني للدراسة بالمعهد.

10200

المسرحي بتونس
إ.ت في تقنيات المسرح

10235

وفنون العرض
إ.أ في الموسيقى والعلوم
المعهد العالي

الموسيقية
إ.أ في المسرح وفنون

 إختبار اليوم األوّ ل (إختبار تطبيقي)  :تمارين رياضية
إستعدادات المترشح البدنية ( ضرورة إحضار زي
رياضي ).
 إختبار اليوم الثاني  :تمرين كتابي للتأكد من قدرة
المترشح على التحرير و تمرين شفوي و تطبيقي
لمعرفة كفاءة الطالب على التعبير و التواصل
و القدرة على األداء المسرحي .

 10أوت

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي
الساعة
الظريف
الثامنة و نصف سيدي الظريف  – 2026سيدي
صباحا
بوسعيد  -الهاتف 71 741 466

الساعة
التاسعة صباحا

الساعة
التاسعة صباحا

 09و  10أوت

إلى الساعة
الثانية بعد

80200

 إختبار في ثقافة عامة ( مدّة ساعتان)
 اختبار نفسي و تطبيقي في المجال ( نصف ساعة لكل
طالب)

العرض
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المعهد العالي إلطارات الطفولة
بقرطاج درمش
 26شارع الطيب المهيري قرطاج
درمش
الهاتف 71730436 :

المعهد العالي للفن المسرحي بتونس
 16نهج ميخائيل نعيمة العمران تونس
71 959 987

الزوال

80201

للموسيقى والمسرح
بالكاف

إختبار في الفرنسية و األنقليزية و في الثقافة العامة

 11أوت

وتكنولوجيات الفندق

الطفولة بقرطاج درمش

المعهد العالي للفن

الرمز

محتوى اإلختبار

التاريخ

التوقيت

المكان

 10أوت

الساعة
التاسعة صباحا

المعهد العالي للموسيقى والمسرح
بالكاف
شارع الحبيب بورقيبة – الكاف 7100
الهاتف78 204 078 :
78 203 133

المؤسسة

الشعبة

الرمز

إ.أ في الموسيقى والعلوم

30201

الموسيقية
المعهد العالي
للموسيقى بسوسة

إ.أ في الموسيقى واآلداء
إ.ت في تقنيات
التقاط الصوت

المعهد العالي
للموسيقى بصفاقس

إ.أ في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

30205

محتوى اإلختبار





عزف و غناء
ذاكرة لحنية
ذاكرة إيقاعية
آلة موسيقية ( محبذ)

التاريخ

 11أوت

30246

معارف فيزيائية – ذاكرة لحنية وإيقاعية

40201

 الذاكرة اإليقاعية واللحنية
 قراءة غنائية
 عزف وغناء

 10أوت

التوقيت

من الساعة
التاسعة صباحا
إلى الساعة
الثانية بعد
الظهر

الساعة
التاسعة
صباحا

المكان
المعهد العالي للموسيقى بسوسة نهج
أبو القاسم الشابي ص.ب - 368
سوسة
الهاتف 73239555 :

المعهد العالي للموسيقى بصفاقس
ص ب  143صفاقس المغرب العربي
الهاتف74 246 718 :

إختبارات شفاهية تتمثل في التعرّ ف على مؤهالت الطالب في
المستوايات التالية :
 مدى إستعداده لدراسة الموسيقى
إ.أ في الموسيقى

المعهد العالي للفنون
والحرف بقفصة

والعلوم الموسيقية

المعهد العالي للفنون
والحرف بقابس

إ.أ في الموسيقى

60201

 إستماع إلى المترشح في الغناء و اإليقاع
 إختبار الذاكرة و ذلك بإسماعه بعض األ شكال

 11أوت

الساعة
التاسعة
صباحا

اإليقاعية و المسافات الحنية و مطالبته بإعادتها

المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة
طريق توزر 2112 -قفصة
الهاتف 76 211107 :

 التعرف على من له مؤهالت للعزف على أية آلة

موسيقية .

والعلوم الموسيقية

50201







ذاكرة لحنية
ذاكرة إيقاعية
قراءة إيقاعية وغنائية
آداء غنائي
آداء آلي

الساعة

 10أوت
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التاسعة و
النصف صباحا

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
نهج ابن فرحان
حي المنارة قابس
الهاتف 75 292788 :
75 829 275 -75 292777

المؤسسة

الشعبة

الرمز

المعهد العالي لعلوم

إ.ت في علوم التمريض

10797
و

التمريض بتونس

محتوى اإلختبار


إجراء اختبار تقني و نفسي

التاريخ
 10و  11أوت

11797

التوقيت

المكان

الساعة
التاسعة

المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس
هضبة الرابطة  1007 -تونس

صباحا

الهاتف71576466:

 11أوت لغير أصيلي
المعهد العالي لعلوم
التمريض بالكاف

واليتي الكاف

80797
إ.ت في علوم التمريض

و
81797

 إجراء اختبار نفسي وتقني باللغة الفرنسية و علوم
الحياة و األرض .

المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف

وجندوبة

الساعة

 -نهج أحمد عمارة الكاف

 12أوت ألصيلي

الثامنة صباحا

الهاتف 78 226 070 :

واليتي الكاف
وجندوبة

المعهد العالي لعلوم
التمريض بسوسة

المعهد العالي لعلوم
التمريض بصفاقس

30797
إ.ت في علوم التمريض

و
31797

إ.ت في علوم التمريض

 إجراء اختبار تقني نفساني
 اختبار في الفرنسية

40797
اختبار نفسي وتقني
 التعليق على وضعية مقترحة كتابيا وشفاهيا باللغة
الفرنسية (  5دقائق )
 اختبار شفاهي باإلجابة على أسئلة ثقافة عامة
وأسئلة تخص شخصيته المهنية واالجتماعية.
مالحظة هامة :يرجى االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية،
 41797بطاقة توجيه ونسخة من بطاقة أعداد الباكالوريا ونسخة من
شهادة الباكالوريا والملف الصحي والمدرسي للتلميذ

 10و  11أوت

الساعة

المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة

الثامنة و

شارع محمد القروي سوسة

النصف صباحا

الهاتف73330448 -73237811 :
المعهد العالي لعلوم التمريض

*اإلنـــــاث
 10أوت
* الذكــــور
 11أوت

الساعة
الثامنة صباحا

بصفاقس
حي الرياض طريق منزل شاكر
كلم  0.5صفاقس
الهاتف 74 240774 :
المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس

اختبار تقني ونفسي :
المعهد العالي لعلوم
التمريض بقابس

إ.ت في علوم التمريض

  50797اإلجابة على موضوع باللغة الفرنسية و تقديمه إلختبار
اإلمكانيات اللغوية .
51797
 قدرة المترشح على التواصل  ،اإلقناع  ،الحضور ،التعبير
 ،فهم المواضيع و مدى إستعداده للدراسة بالشعبة .
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 11أوت

الساعة
التاسعة صباحا

 232شارع محمد علي قابس
 75 270 29375 273 350

تخضع عملية التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشـروط التالية :
 اعتماد معدل  16من  20في مادة التربية البدنية كشرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملية التوجيه الجامعي.
 يتم تسجيل الطلبة الموجهين للدراسة بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية على إثر النجاح في االختبار الطبي المعمق الذي يتعين علىى المترحىإ إجىرافي فىي أرىد مراكى
الطب وعلوم الرياضة خالل الفترة المتراورة بين  03و  21أوت  2016بعد الحصول على موعد مسبق بالهاتف من المركى اقرىرإ إليىه مىن بىين المراكى الىواردة
بالجدول أسفله ،و ال تعتبر عملية التوجيه الجامعي نهائية إال في صورة سالمة المترحإ إثر الفحص الطبي المعمق.

مركز الطب وعلوم الرياضة
تونس

العــنـــوان
شارع محمد علي عقيد – المنزه

71 237 977 – 71 237 277

قفصة

طريق توزر كلم  - 2قفصة 2100

76 200 530

الكاف

طريق بوليفة  -الكاف 7100

78 205 772

صفاقس

طريق المطار كلم  - 3صفاقس

74 680 353

* الوثائق الالزمة للقيام بالفحص الطبي:





رقم الهاتف

نسخة من بطارة التعريف الوطنية
الملف الصحي المدرسي.
صورة حمسية
مبلغ خمسة عشر دينارا (  15د) تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباحرة لدى المرك المعني.
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