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  2020لسنة  شعبة التربیة والتعلیممواعید اختبارات القبول ومحتواھا بالنسبة إلى 

لمؤسسةا   المكان  التوقیت  التاریخ  محتوى اإلختبار الرمز 

المعھد العالي 

للدراسات 

التطبیقیة في 

اإلنسانیات 

  بزغوان

24477  

  

  

المترشح لغویا وذھنیا وتواصلیا للقیام  تیھدف االختبار الشفوي إلى قیس استعدادا

  .بمھام المدّرس بالمرحلة اإلبتدائیة

 تمنح للمترشح عشرة دقائق للتحضیر المسبق  

  الفرنسیة وأسئلة باللغةالعربیة  أسئلة باللغةیجیب المترشح عن. 

 حول قضایا المواطنة، التربیة والتعلیم، أخالقیات  صسئلة أو النصوتحوم األ

 .مھنة المدرس ویمكن أن تتطرق األسئلة إلى الثقافة العامة
  یقصى كل مترشح لوحظت لدیھ عیوب ظاھرة معیقة لمھنة  :اإلقصائیةالشروط

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

  

 01أوت و 31

  سبتمبر

 9من الساعة 

إلى  صباحا

 15الساعة 

  مساءا

المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في 

  اإلنسانیات بزغوان

-المركب الجامعي بزغوان  

 مقرن1121

   72660290: الھاتف

المعھد العالي 

للدراسات 

التطبیقیة في 

اإلنسانیات 

  بالمھدیة 

36477  

  

واألدب والتاریخ والجغرافیا والعلوم تتعلق أسئلة اإلختبار بمجاالت عدیدة كاللغة 

  :لمعرفة مدى قدرة المترشح على....) والتربیة والبیداغوجیا والحیاة المدرسیة

 .الصحیحالتوصل إلى الجواب  -

 .الكتابة بشكل سلیم -

 .باأللفاظ والنطق السلیمالمشافھة  -

 .الكتابة بخط واضح مقروء -

 .النفس وثقة فيالتصرف بھدوء  -

 بوضوح وإیجازإیصال المعلومة  -

  

  

  أوت  28و 27و 26

 9من الساعة 

إلى  صباحا

الساعة الثانیة 

  بعد الزوال 

  
  

المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 

  في اإلنسانیات بالمھدیة

 5121 -  22ص ب  - طریق رجیش 

  المھدیة

  510 688 73: الھاتف
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لمؤسسةا   المكان  التوقیت  التاریخ  محتوى اإلختبار الرمز 

المعھد العالي 

  للغات بقابس 
50477  

  
 إختبار تقني و نفسي  في الثقافة العامة باللغتین العربیة و الفرنسیة  

  
  
  
  
  

 01أوت  إلى  26من 

  سبتمبر 

 8الساعة 

صباحا إلى 

 15الساعة 

  مساءا

  المعھد العالي للغات بقابس

  6000قابس  -شارع علي الجمل

75 274 244:   الھاتف  

المعھد العالي 

للفنون   و 

  الحرف بتطاوین 

56477  

  

 
إیصال المعلومة بوضوح (اإلستعداد النفسي للمترشح وقدرتھ على التواصل 

 :وذلك مدى ) ثقة في النفس و إیجاز و
 تمّكن المترشح من اللغتین العربیّة و الفرنسیّة. 
  بخط قدرة المترشح على المشافھة والنطق السلیم وقدرتھ على الكتابة

  .واضح و مقروء 
  

  أوت  29و 28و27

من الساعة 

الثامنة ونصف 

  صباحا

المعھد العالي للفنون  و الحرف 

 3200بتطاوین حي المھرجان 

  75846226: تطاوین   الھاتف 

المعھد العالي 

للعلوم اإلنسانیة  

  بمدنین 

54477  
  ،التاریخ ، مجموعة متنوعة من األسئلة في الثقافة العامة، اللغة، اآلداب

الجغرافیا، العلوم، التربیة، البیداغوجیا والحیاة المدرسیّة وذلك باللغتین 
  .العربیة و الفرنسیة

 29و 28و 27و 26

  أوت 

من الساعة 

الثامنة ونصف 

إلى الساعة 

الواحدة بعد 

  الزوال

المعھد العالي للعلوم اإلنسانیة  

 4100طریق بن قردان  –بمدنین 

  91ص ب  -مدنین 

   75644595: الھاتف

 المعھد العالي

لعلوم                       

و تكنولوجیا 

  بقفصة الطاقة 

60477    غتین العربیة والفرنسیة للاإلستعداد النفسي والذھني للمترشح ومدى تملكھ
  .قراءة و كتابة

  

 أوت 31و 29و 28  

  

من الساعة 

الثامنة ونصف 

  صباحا

  

  

  

  

لعلوم و تكنولوجیا  المعھد العالي

  بقفصة الطاقة 

قفصة 2119طریق توزر   

  76 211 622: الھاتف  
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لمؤسسةا   المكان  التوقیت  التاریخ  محتوى اإلختبار الرمز 

 المعھد العالي

للعلوم اإلنسانیة 

  بجندوبة 

80477  

  
  
  

 إختبار شفوي في اللغة العربیة والفرنسیة واألنقلیزیة مع إختبار نفسي 
  
  
  

  

  أوت 27و 26 
  

  

من الساعة 

نصف الثامنة و

  صباحا

  

 

للعلوم اإلنسانیة  المعھد العالي
 بجندوبة

المركب الجامعي بجندوبة شارع 
 8189إتحاد المغرب العربي        

 جندوبة

78.610.202 : الھاتف  

المعھد العالي 

للدراسات التطبیقیة 

 في اإلنسانیات

  بالكاف 

82477  

  

 .قدرات  المترشح على التواصل باللغتین العربیة و الفرنسیة إختبار شفوي لتقییم 

  

 

  أوت  28

  

من الساعة  من 

الثامنة ونصف 

  صباحا

  

المعھد العالي للدراسات التطبیقیة 

  بالكاف  في اإلنسانیات

  لكاف ا 7100حي الدي

  78203058: الھاتف 

المعھد العالي 

للدراسات التطبیقیة 

 في اإلنسانیات

  بتوزر

  

63477  

  إختبار شفاھي 

  إختبار كتابي  
  سبتمبر 01

  

من الساعة   

  الثامنة ونصف 

المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في 

–الحي الجامعي  -بتوزر اإلنسانیات

  2200طریق نفیضة توزر 

المعھد العالي 

للدراسات التطبیقیّة 

في اإلنسانیات 

  بسبیطلة 

73477  

  طالبدقیقة لكّل  15( إختبار تقني و نفسي:( 

المترشح من حسن  تیھدف ھذا اإلختبار الشفوي إلى قیس مدى استعدادا

التواصل عبر اللغة العربیة و الفرنسیة و قدرتھ على الكتابة بخط جیّد على 

 .السبورة

  إختبار بدني وذھني لمعرفة قدرة الطالب الذھنیّة و البدنیّة للقیام بمھام المدّرس

والقدرة ) النطق، السمع ، البصر و القدرة على الكتابة (  اإلبتدائیةبالمرحلة 

  .على قراءة النصوص

  أوت  28-27و26

من الساعة 

الثامنة ونصف 

  صباحا

 

المعھد العالي للدراسات التطبیقیّة 
 في اإلنسانیات بسبیطلة

1250طریق القصرین   
 الھاتف  :

77 465 160 
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