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 2017مواعید اختبارات القبول ومحتواھا بالنسبة إلى الشعب التي تتطلب اختبارات لسنة 
 

 المكان التوقیت التاریخ محتوى اإلختبار الرمز الشعبة المؤسسة

 العالي المعھد
 للموسیقى بتونس

 إ.أ في الموسیقى
 10201 الموسیقیة و العلوم

  صوتيإمالء  

  قراءة صوتیة 

  آداء 

  عزف 

 أوت 08

 
 

 الساعة
 صباحا التاسعة

 

 بتونس للموسیقى العالي المعھد
 تونس  1000-باریس شارع 20 

  -71255 577:  الھاتف
71 257 526 

 

للتنشیط  العالي المعھد
 والثقافي الشبابي

 الباي ببئر 
 
 

 التنشیط في ت.إ

10441 

 
 
 

 

 لجنة حول علوم ومناھج التنشیط  اختبار شفاھي أمام

  .بصفة عامة

  اختبار في التنشیط الریاضي ( على كل طالب موجھ إلى

 ھذه اإلجازة أن یحمل معھ زي ریاضي )

 

 أوت 08

 

 

 
 الساعة

 صباحا التاسعة

 
 
 
 

 الشبابي للتنشیط العالي المعھد    
 الباي ببئر والثقافي

 بن عروس 2055 الباي بئر
   71420090 : الھاتف

وتقنیات في الوساطة  إ.أ

 الثقافي  التنشیط

 

10443 

 

 
 
 ل موضوع تقنیات الوساطة اختبار شفاھي أمام  لجنة حو

ي ( التربویّة ، في الوسط المدرسي و الجامعي ، فالثقافیة
 ...)و الغیر الحكومیة الجمعیات و المنظمات الحكومیّة 
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لمؤسسةا  المكان التوقیت التاریخ اإلختبارمحتوى  الرمز الشعبة 

 

 

المعھد العالي لفنون 

 دیا بمنوبةیالملتیم

 

 

 

 

 

 

 

إ.ت في السینما والسمعي 
 البصري

 
 
 
 
 
 

10265 

 

 

 

 

 

 
 كل یدعىنصف صباحا : المن الساعة التاسعة إلى الساعة التاسعة و 

معلومات  تتضمن صفحات أربع في استمارة تعمیر إلى المترشحین
          السینما بمجال اھتمامھ منھا و الفنیة واھتماماتھ المترشح حول

 .تستعمل ھذه الوثیقة كمنطلق لإلختبار الشفاھي  السمعي البصري و
 : عشرة يمن الساعة العاشرة إلى الساعة الحاد

 المترشحین على عرضھ بعد قصیر فیلم تحلیل: 1اختبار كتابي 
          نصف إلى الساعة الثانیة عشرة العشرة و  ةمن الساعة الحادی

 نصف :الو 
  بین من موضوع اختیار یقع:  2اختبار كتابي : 
  أو    كلمات مجموعة من انطالقا قصة تصور -      
 .فوتوغرافیة صورة من انطالقا قصة تصور  -      

 الواحدة بعد الزوال:الساعة إنطالقا من 
 تذةأسا ثالثةأستاذین أو  من متكونة لجنة أمام الشفاھي اإلختبار   

 :حول األسئلة وتكون دقیقة20 اإلختبار ویدوم مھنیین و
 اإلستمارة في المترشح ذكرھا التي المعلومات - 
   بصري دوافع اختیار شعبة السینما والسمعي ال -      

 واالھتمامات الفنیة األخرى لدى المترشح         
  بصريال السمعي و السینما مجال في المترشح معارف تقییم  -     

 

 أوت  04

 

 

 

 

 الساعة 

  التاسعة

 صباحا

 

 

 

 

 دیا بمنوبةیالمعھد العالي لفنون الملتیم
 المركب الجامعي منوبة

 2010بمنوبة  الجامعیة المدینة
  498 603 71:  الھاتف

 
 
 
 

المعھد العالي لألعمال 

 ) ( یدوم ساعتین ار في مادة االنقلیزیة ـــــــاختب  10377 أعمال باكالوریوس بتونس
 

 أوت 04

 الساعة 

 إلى  التاسعة

الساعة الحادیة 

 صباحاعشر 

 المعھد العالي لألعمال بتونس 
 2074المروج 

 2059بئر القصعة  65ص ب  
   79409400الھاتف : 

 معھد الصحافة 

 وعلوم اإلخبار

 
إ.أ في علوم اإلعالم 

 واالتصال
 

10220 
 

 اراختب یجتازون األخبار علوم و الصحافة معھد إلى الموجھین كل
 : شقین من مكون كتابي
  حولكلمة  500مكون من  العربیة باللغة مقالة تحریر 

 أو اقتصادیة أو سیاسیة قضیة حول العام بالشأن متعلق موضوع
ھ للتعرف على المھارات اللغویة للمترشح ومدى اطالع اجتماعیة

 .نصف و ساعة االختبار مدة على القضایا العامة، 
  مسألة حولكلمة  400من  الفرنسیة باللغة مقالة تحریر 
 ونصف   ساعة االختبار مدة. للمترشح العامة بالثقافة ةمتعلق

 

 أوت  04

 الساعة

إلى  التاسعة 

 الثانیةالساعة 

 صباحاعشر 

 معھد الصحافة وعلوم اإلخبار بمنوبة
 2010المركب الجامعي منوبة 

  71600831 : الھاتف 
 

 
 إ.ت في الصحافة

 
10611 

 إ.ت في االتصال
 

10612 
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لمؤسسةا  المكان التوقیت التاریخ محتوى اإلختبار الرمز الشعبة 

معھد الدراسات 

السیاحیة العلیا بسیدي 

 الظریف

إ.ت في التنمیة واإلدارة 

 السیاحیة
10451 

شفاھي في كل من اللغتین  تقني نفسي مع إختبار إختبار
   .الفرنسیة و اإلنقلیزیة 

 أوت 07

 
 الساعة

 التاسعة 
 صباحا

معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي 
 الظریف

                  یدي بوسعیدس – 2026سیدي الظریف 
  71 741 466 لھاتفا

اإلدارة إ.ت في 

 الفندقوتكنولوجیات 

10453 

 

المعھد العالي إلطارات 

 الطفولة بقرطاج درمش

 

 

 

 في تربیة الطفل إ.أ
 اختبار تقني ونفسي لتحدید : 10470

  و على التواصلقدرة المترشح على تبلیغ أفكاره 
   معرفة أسلوبھ في اإلقناع وانفتاحھ الذھني 
 ویة اإلمكانیات اللغ ( و النطق  التعبیر الشفوي على القدرة(. 
 لقدرات الفنیة للمترشح ( مسرح،رقص، موسیقى،إعالمیة )ا 
  مدى اطالع المترشح على مجال الطفولة ومؤسساتھا 
 .االستعداد النفسي والذھني للدراسة بالمعھد 

 أوت  09

 
 الساعة 

 التاسعة صباحا

قرطاج المعھد العالي إلطارات الطفولة ب
  درمش

شارع الطیب المھیري قرطاج  26
 درمش

 71730436 الھاتف :
 
 

إ. ت في المرافقة 

 التربویة للطفل
10471 

المعھد العالي للفن 

 المسرحي بتونس

إ.أ في المسرح وفنون 

 العرض
10200 

 إختبار الیوم األّول : 
یة حادثة نفسیّة تقنیّة مع الطالب لمعرفة إستعداداتھ  الحقیقم -

 لتعاطي مستقبال مع مھنة المسرح .
  و التحلیلیّة  مع قدرات الطالب المعرفیّة لوقوفإختبار كتابي ل -
 و التحریریّة .  
 تعدادات بدنیّة للوقوف على إستمارین  -: إختبار الیوم الثاني

 .الجسدیّة  المترشح
ف للوقو دقائق 5إعداد مشھد حر من إختیار الطالب ال یتجاوز  -

 على قدرة الطالب على اإلعداد و فھم الشخصیة .
اللجنة للوقوف على قدرة الطالب على  تمرین من إقتراح -

 .اإلرتجال و الخیال و التعامل مع اآلخر 

 أوت    05و   04

 الساعة
 التاسعة صباحا

 إلى الساعة 

بعد الثانیة 

 الزوال

 المعھد العالي للفن المسرحي بتونس
ن     نھج میخائیل نعیمة العمرا 16

 س تون  1005
  987 959 71 الھاتف :

 

تقنیات المسرح إ.ت في 

 وفنون العرض

10235 

المعھد العالي 

للموسیقى والمسرح 

 بالكاف

إ.أ في الموسیقى والعلوم 

 الموسیقیة
80201 

  الحصة الصباحیة( ثقافة عامة إختبار في( 
 الحصة المسائیة (في المجال ختبار نفسي و تطبیقيإ ( 

 أوت  08

 

 الساعة 

 صباحاالتاسعة 

 

 والمسرح للموسیقى العالي المعھد
 بالكاف
 7100الكاف – شارع الحبیب بورقیبة 

     078 204 78 ف:الھات      

78 203 133                  

 

إ.أ في المسرح وفنون 

 العرض

 

80200 
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لمؤسسةا  المكان التوقیت التاریخ محتوى اإلختبار الرمز الشعبة 

المعھد العالي 
 للموسیقى بسوسة

الموسیقى والعلوم .أ في إ

 الموسیقیة
30201 

  عزف و غناء 
 ذاكرة لحنیة و إیقاعیة 
 ( محبذ) ةآلة موسیقی 

 أوت 10

 من الساعة 
 التاسعة صباحا
إلى الساعة 
الثانیة بعد 

 الظھر

المعھد العالي للموسیقى بسوسة نھج 
   -368ص.ب   أبو القاسم الشابي

 سوسة 4000
 73239553الھاتف : 

 
 

 إ.ت في تقنیات

 التقاط الصوت
 ذاكرة لحنیة وإیقاعیة –معارف فیزیائیة        30246

المعھد العالي 
 للموسیقى بصفاقس

 إ.أ في الموسیقى      

 والعلوم الموسیقیة 
40201 

  الذاكرة اإلیقاعیة واللحنیة 
  قراءة غنائیة 
  عزف وغناء 

 أوت  08
 الساعة 
  التاسعة
 صباحا 

 المعھد العالي للموسیقى بصفاقس      
        3049صفاقس  143ص ب 

 المغرب العربي 
  718 246 74الھاتف:

 

المعھد العالي للفنون 
 والحرف بقفصة

 إ.أ في الموسیقى

 والعلوم الموسیقیة  
60201 

إختبارات شفاھیة تتمثل في التعّرف على مؤھالت الطالب في 

 المستوایات التالیة :

 لدراسة الموسیقى  مدى إستعداده 
 إستماع إلى المترشح في الغناء و اإلیقاع 
 كال اإلیقاعیةشإختبار الذاكرة و ذلك بإسماعھ بعض األ      

  .حنیة و مطالبتھ بإعادتھالو المسافات ال
  التعرف على من لھ مؤھالت للعزف على أیة آلة

 .موسیقیة 

 أوت 07
 الساعة 
  التاسعة

 صباحا

المعھد العالي للفنون والحرف بقفصة 
 -روق سیدي أحمد ز -توزرطریق 

 قفصة 2112
 76 211108الھاتف : 

 

المعھد العالي للفنون 
 والحرف بقابس

 
 

 الموسیقى  إ.أ في

 والعلوم الموسیقیة 
50201 

 
 ذاكرة لحنیة 
  ذاكرة إیقاعیة 
  قراءة إیقاعیة وغنائیة 
  آداء غنائي 
 آداء آلي 

 
 

 أوت  07

 

 الساعة 

و  التاسعة

 صباحا نصف ال

 

 

المعھد العالي للفنون والحرف بقابس 
 نھج ابن فرحان 

 الجنوبیة قابس  6011حي المنارة
   75 292788الھاتف : 

292777  75- 75 829 275 
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لمؤسسةا  المكان التوقیت التاریخ محتوى اإلختبار الرمز الشعبة 

المعھد العالي لعلوم 

 التمریض بتونس

 

 في علوم التمریض إ.ت

 

 

10797 

 و

11797 
  نفسي و إجراء اختبار تقني 

  10و  09و  08

 أوت

 الساعة 
  التاسعة

 صباحا

 المعھد العالي لعلوم التمریض بتونس

 تونس 1007 - الرابطةھضبة 

 71576466الھاتف:

المعھد العالي لعلوم 

 التمریض بالكاف
 إ.ت في علوم التمریض

80797 

و

81797 

 نفسي وتقني باللغة الفرنسیة إجراء اختبار                 
 و علوم الحیاة و األرض . 

لغیر  أوت   04

 أصیلي

والیتي الكاف 

 وجندوبة

 أوت   05 

صیلي والیتي أل

 الكاف وجندوبة

 الساعة 

 الثامنة صباحا

  - لمعھد العالي لعلوم التمریض بالكافا

 الكاف 7100نھج أحمد عمارة 

   070 226 78الھاتف : 

المعھد العالي لعلوم 

 ةالتمریض بسوس
 إ.ت في علوم التمریض

30797 

و

31797 

 نفساني إجراء اختبار تقني 
 اختبار في الفرنسیة 

 أوت 08و   07
 لساعةا

و  الثامنة  

 صباحانصف ال

المعھد العالي لعلوم التمریض بسوسة 

  شارع محمد القروي سوسة

 73330448 -73237811 :الھاتف

المعھد العالي لعلوم 

 التمریض بصفاقس
 إ.ت في علوم التمریض

40797 

 

لتعلیق على وضعیّة مقترحة كتابیّا ا -: اختبار نفسي وتقني  
 دقائق) 5باللغة الفرنسیة ( 

          إختبار شفاھي باإلجابة على أسئلة تخص شخصیتھ المھنیة   -
 و اإلجتماعیة.

ة بطاقببطاقة التعریف الوطنیة،  االستظھار: یرجى مالحظة ھامة
عداد الباكالوریا ونسخة من شھادة بطاقة أونسخة من  توجیھ

 .ي والمدرسي للتلمیذحالباكالوریا والملف الص

 اإلنـــــاث  *
  أوت 08

 * الذكــــور 
 أوت  09

 الساعة 

 الثامنة صباحا

 المعھد العالي لعلوم التمریض بصفاقس 

  0.5منزل شاكر كلم  حي الریاض طریق

 صفاقس  3003 1105ص ب 

 41797 74  240774 الھاتف : 

المعھد العالي لعلوم 

 التمریض بقابس
 إ.ت في علوم التمریض

50797 

51797 

 :اختبار تقني ونفسي 

  إختبار قدرات التلمیذ على التواصل 

  إختبار اإلمكانیات اللغویة 
 ة الحضور الذھني و النفسي و الثقة بالنفس و القدر إختبار

على المجابھة الحاالت الصعبة مع التأكد من القدرات 
 .الصحیة و عدم وجود أي إعاقة 

 أوت 07
 الساعة 

 صباحاالتاسعة 

المعھد العالي لعلوم التمریض بقابس 

 ابسق 6000 -يشارع محمد عل 232

 350 273 75  : الھاتف 
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 روط التالیة :ـعملیة التوجیه إلى شعبة التربیة البدنیة إلى الشتخضع 
 في مادة التربیة البدنیة كشرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملیة التوجیھ الجامعي. 20 من 16معدل اعتماد  •
عل�ى المترش�ح إج�راؤه ف�ي أح�د مراك�ز  یتم تسجیل الطلبة الموجھین للدراسة بالمعاھد العلیا للریاضة والتربیة البدنیة على إثر النجاح في االختبار الطبي المعم�ق ال�ذي یتع�ین •

المرك�ز األق�رب إلی�ھ م�ن ب�ین المراك�ز ال�واردة بعد الحصول على موعد مسبق بالھ�اتف م�ن  2017أوت  28و  17بین الطب وعلوم الریاضة خالل الفترة المتراوحة 
 بالجدول أسفلھ، و ال تعتبر عملیة التوجیھ الجامعي نھائیة إال في صورة سالمة المترشح إثر الفحص الطبي المعمق.

 

وانـــالعــن مركز الطب وعلوم الریاضة  رقم الھاتف 
   المنزه -شارع محمد علي عقید  تونس

  
 
 
 

71 237 277 – 71 237 977 

 076 237 72 نابل  8000 - شارع الطیب المھیري   نابل

7100الكاف  -طریق بولیفة  الكاف  78 205 772 

سوسة 4000 -القاعة المغطاة الحي األلمبي سوسة   73 239 455 

المنستیر   5060 -المركب الریاضي البلدي المنستیر  73 466 866 

6001البالد  نھج الواحة سانیة الباي قابس قابس  75 222 977 

القیروان 3100 -شارع فاس  القیروان  77 238 270 

صفاقس  - 3طریق المطار كلم   صفاقس  353 680 74  

2100قفصة   - 2طریق توزر كلم  قفصة  530 200 76  
 
 

 * الوثائق الالزمة للقیام بالفحص الطبي:
 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة  
 .الملف الصحي المدرسي 
  صورة شمسیة 
  تدفع كمعلوم إجراء الفحص الطبي مباشرة لدى المركز المعني. )د 15 دینارا ( خمسة عشرمبلغ 

 

 


