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 2019لسنة  شعبة علوم التربية والتعليممواعيد اختبارات القبول ومحتواها بالنسبة إلى 
  

لمؤسسةا   المكان  التوقيت  التاريخ  محتوى اإلختبار الرمز 

المعهد العالي 

للدراسات 

التطبيقية في 

اإلنسانيات 

  بزغوان

20477  

  

 تمنح للمترشح عشرة دقائق للتحضير المسبق  
 تقني لمعرفة مدى تمكن المترشح من حسن التواصل عبر اللغة  اختبار

 و مدى إستعداده لممارسة مهنة التدريس. العربية و الفرنسية
  أسئلة أو نصوص حول قضايا المواطنة ،التربية والتعليم ،أخالقيات

 المدرس وثقافة عامة .
يقصى كل مترشح لوحظت لديه عيوب ظاهرة معيقة لمهنة التدريس 

  ( النطق، السمع، البصر، القدرة على الكتابة.. )

  

  أوت 3و 2

 9من الساعة 

صباحا إلى 

 17الساعة 

  مساءا

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 
  اإلنسانيات بزغوان

-المركب الجامعي بزغوان  

 مقرن1121
   72660290الهاتف: 

المعهد العالي 

للدراسات 

التطبيقية في 

اإلنسانيات 

  بالمهدية 

30477  

  
و الجغرافيا و  في اللغة و األدب و التاريخالثقافة العامة (  حولإختبار 

لمعرفة مدى قدرة ....) العلوم و التربية و البيداغوجيا و الحياة المدرسية
  المترشح على:

 الجواب الصحيح .التوصل إلى  -
  .الكتابة بشكل سليم -
  .المشافهة و النطق السليم باأللفاظ -
 .الكتابة بخط واضح مقروء -
 .التصرف بهدوء و ثقة في النفس -
  
  

  أوت  8و 7و 6و 5
 9من الساعة 

  صباحا

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

  في اإلنسانيات بالمهدية

       - 22ص ب  -طريق رجيش 
   المهدية 5121

  510 688 73الهاتف: 

المعهد العالي 

  للغات بقابس 
50477  

  
  العربية و الفرنسية تينغفي مسائل عامة بالل إختبار تقني و نفسي  

  
  
  
  
  

  أوت  09إلى  05من 
 9من الساعة 

  صباحا

  المعهد العالي للغات بقابس
  6000قابس  - شارع علي الجمل     

75 274 244:   الهاتف  
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لمؤسسةا   المكان  التوقيت  التاريخ  محتوى اإلختبار الرمز 

المعهد العالي 

للفنون   و 

 الحرف بتطاوين 

52477  

 
  إختبار حول اإلستعداد النفسي للمترشح و قدرته على التواصل

 ) .ثقة في النفس (إيصال المعلومة بوضوح و إيجاز و
 مدى تمّكن المترشح من اللغتين العربيّة و الفرنسيّة. إختبار 
  إختبار مدى قدرة المترشح على المشافهة و النطق السليم

  و قدرته على الكتابة بخط واضح و مقروء .
  

  أوت   16و 15و  14

من الساعة 

 الثامنة ونصف

  صباحا

المعهد العالي للفنون  و الحرف 

 بتطاوين حي المهرجان        

تطاوين                3200

  75846226الهاتف : 

المعهد العالي 

للعلوم اإلنسانية  

  بمدنين 

51477  
 في الثقافة العامة، اللغة، اآلداب، التاريخ ، الجغرافيا،  إختبار

العلوم، التربية، البيداغوجيا والحياة المدرسيّة و ذلك باللغة 
  العربية و الفرنسية.

  أوت  08و  07 و 06و 05

من الساعة 

الثامنة ونصف 

إلى الساعة 

  الواحدة 

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية  

طريق بن قردان         –بمدنين 

  91ص ب  -مدنين  4100

   75644595الهاتف :

 المعهد العالي

        لعلوم 

و تكنولوجيا 

   بقفصة الطاقة 

60477   ومدى تملكه للمترشح  والذهني إختبار حول اإلستعداد النفسي
  .و الفرنسية قراءة و كتابة  اللغتين العربية

  
  أوت  08إلى 05من 

  

  

من الساعة 

  الثامنة صباحا

  

  

لعلوم و تكنولوجيا  المعهد العالي

   بقفصة الطاقة 

قفصة 2119طريق توزر   

  76 211 622الهاتف :  

 المعهد العالي

للعلوم اإلنسانية 

  بجندوبة 

80477  

  
  
  
  

 نفسي إختبار 
  اآلداب و اللغات و العلوم أسئلة شفاهية في إختصاصات         

  علوم التربية .و
  
  
  
  
  

  
  أوت 02

  

  

من الساعة 

الثامنة و نصف 

  صباحا

  

للعلوم اإلنسانية  المعهد العالي
 بجندوبة

        المركب الجامعي بجندوبة 
المغرب العربي        شارع إتحاد

جندوبة 8189  

    78.610.202 :  الهاتف  

لمؤسسةا   المكان  التوقيت  التاريخ  محتوى اإلختبار الرمز 
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المعهد العالي 

للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات

  بالكاف 

81477  
العربية تين اللغبالتواصل  علىالمترشح  شفوي لتقييم قدرات إختبار 

 .و الفرنسية 
  

 
  أوت  08

  

من الساعة 

  صباحا الثامنة

  

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

  بالكاف  في اإلنسانيات

  الكاف 7100حي الدير  

  78203058الهاتف : 

المعهد العالي 

للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات

  بتوزر

  

61477  
  والفرنسيتقييم الكفايات اللغوية باللسان العربي 
  أوت  7و 6و  5             تقييم الكفايات المعرفية فيما يخص مهنة التعليم  

  الثامنة إلى من

  س  14إلى 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

–المركب الجامعي  -بتوزر اإلنسانيات

  2200طريق نفيضة توزر 

المعهد العالي 

للدراسات التطبيقيّة 

في اإلنسانيات 

  بسبيطلة 

70477  

  ) دقيقة لكّل طالب): 15إختبار تقني و نفسي 
 إختبار مدى تمكن المترشح من حسن التواصل عبر اللغة العربية

 و الفرنسية و قدرته على الكتابة بخط جيّد
 ذهني لمعرفة قدرة الطالب الذهنيّة إختبار بدني و

و البدنيّة للقيام بمهام المدّرس بالمرحلة اإلبتدائية 
  و القدرة على الكتابة ). ( النطق، السمع ، البصر

  أوت  7و 6
 التاسعة الساعة 

  صباحا 

 

المعهد العالي للدراسات التطبيقيّة 
اإلنسانيات بسبيطلةفي   

1250طريق القصرين   
 الهاتف  :

77 465 160 
 

            


