مواعيد اختبارات القبول ومحتواها بالنسبة إلى الشعب التي تتطلب اختبارات لسنة 2020
المؤسسة

الشعبة

الرمز

المعهد العالي
للموسيقى بتونس

إجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

10201

محتوى اإلختبار

التاريخ

التوقيت

 إمالء صوتي
 قراءة غنائية

 27أوت

 عزف

الساعة
التاسعة صباحا

المكان
المعهد العالي للموسيقى بتونس
 20شارع باريس 1000-تونس
الهاتف -51277 755 :
71 257 526

 غناء

المعهد العالي للتنشيط
الشبابي والثقافي
ببئر الباي

المعهد العالي إلطارات
الطفولة بقرطاج درمش

إجازة في الوساطة
والتنشيط

10443

 إختبار شفاهي أمام لجنة ستعد في الغرض حول علوم ومناهج
التنشيط بصفة عامة بالنسبة لمسلك التنشيط الشبابي.
 إختبار شفاهي أمام لجنة حول موضوع تقنيات الوساطة
الثقافية( التربويّة  ،في الوسط المدرسي و الجامعي  ،في
الجمعيات و المنظمات الحكوميّة و الغير الحكومية )...
بالنسبة لمسلك الوساطة وتقنيات التنشيط الثقافي.
 إختبار في التنشيط الرياضي إجباري بالنسبة لمسلك التنشيط
الشبابي

محادثة تتضمن محاور تتعلق بـ :

اإلجازة في علوم
التربية
(الطفولة)

 01سبتمبر

الساعة
التاسعة صباحا

10050






 01سبتمبر

دوافع إختيار الشعبة
مدى اإلطالع على مهام المعهد
المشروع المهني
المكتسبات المعرفية .
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الساعة
الثامنة و
النصف صباحا

المعهد العالي للتنشيط الشبابي
والثقافي ببئر الباي
بئر الباي  2077بن عروس
الهاتف 51020010 :

المعهد العالي إلطارات الطفولة
بقرطاج درمش
 22شارع الطيب المهيري قرطاج
درمش
الهاتف 51510012 :

المؤسسة

الشعبة

المعهد العالي لفنون

إجازة في السينما
والسمعي البصري

الرمز

10227

الملتيميديا بمنوبة

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 والنصف إلى الساعة الثانية عشرة و النصف :
 اختبار كتابي  : 2كتابة سيناريو انطالقا من صورة ثابتة أو مجموعة كلمات.
إنطالقا من الساعة الواحدة بعد الزوال:
 اإلختبار الشفاهي أمام لجنة متكونة من أستاذين أو ثالثة أساتذة و مهنيين
ويدوم اإلختبار  10دقيقة 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

التاريخ

الساعة

 31أوت

المعهد العالي للفنون

إجازة في السينما
والسمعي البصري

00227

المعهد العالي لألعمال

باكالوريوس في إدارة
األعمال

10155

 اختبـــــــار في اللغة االنقليزية

 03سبتمبر

اإلجازة في الصحافة

10211

 ثقافة عامة في عالقة بالصحافة باللغتين العربية والفرنسية.

معهد الصحافة
وعلوم اإلخبار

10212

 ثقافة عامة في عالقة باالتصال باللغتين العربية والفرنسية.
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الساعة

عدد  43شارع  5أوت ـ

التاسعة

صفاقـس  - 4003القاعة عدد 1

صباحا

74299511/74299593

الساعة
التاسعة

المعهد العالي لألعمال بتونس
المروج 2050
ص ب  27بئر القصعة 2071
الهاتف 51001000 :

الساعة

 27أوت
اإلجازة في االتصال

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

 02سبتمبر

بتونس

التاسعة
صباحا

إختبار شفاهي أمام لجنة متكونة من ثالثة أساتذة في اختصاص السينما
والسمعي البصري ،ويدوم االختبار 51دقيقة وتكون االسئلة حول:
 دوافع االختيار على شعبة السينما والسمعي البصري االهتمامات الفنية لدى المترشح -تقييم معارف المترشح في مجال السينما و السمعي البصري

والحرف بصفاقس

التوقيت

المكان

التاسعة إلى
الساعة الثانية
عشر صباحا

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار بمنوبة
المركب الجامعي منوبة 2010
الهاتف 51200111 :

المؤسسة

معهد الدراسات

الشعبة

اإلجازة في السياحة

الرمز
10072

محتوى اإلختبار
 ثقافة عامة لغة -إختبار نفسي

السياحية العليا بسيدي
الظريف

 11أوت
اإلجازة في الفندقة

المعهد العالي للفن

إجازة في المسرح

المسرحي بتونس

وفنون العرض

إجازة في المسرح
المعهد العالي

التاريخ

وفنون العرض

10071

 اختبار محادثة
10200

 تمارين نفسية جسدية (فنون مسرح العرائس)

 22و  25أوت

التوقيت

الساعة
التاسعة
صباحا

الساعة
التاسعة صباحا

للموسيقى والمسرح

 01سبتمبر

الساعة
التاسعة صباحا

بالكاف

والعلوم الموسيقية

معهد الدراسات السياحية العليا
بسيدي الظريف
سيدي الظريف  – 2022سيدي
بوسعيد الهاتف 51 501 022

المعهد العالي للفن المسرحي
بتونس
 12نهج ميخائيل نعيمة العمران
تونس
الهاتف 71 959 987 :

82200
 إختبار كتابي في الثقافة العامة
 إختبار تطبيقي

إجازة في الموسيقى

المكان

المعهد العالي للموسيقى والمسرح
بالكاف
شارع الحبيب بورقيبة – الكاف
5100
الهاتف78 204 078 :
78 203 133

82201
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المؤسسة

الشعبة
إجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

المعهد العالي
للموسيقى بسوسة

 ذاكرة لحنية وإيقاعية –عزف وغناء
 آلة موسيقية ( محبذ)
 25أوت

اإلجازة في هندسة
وتقنيات الصوت

إجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية
المعهد العالي
للموسيقى بصفاقس

الرمز
10201

محتوى اإلختبار

التاريخ

10202

 معارف فيزيائية
 ذاكرة لحنية وإيقاعية

00201

 الذاكرة اإليقاعية واللحنية
 01سبتمبر

اإلجازة في هندسة
الصوت والتكنولوجيات

00205

التوقيت

المكان

من الساعة
التاسعة صباحا
إلى الساعة
الثانية بعد
الضهر

المعهد العالي للموسيقى بسوسة
نهج أبو القاسم الشابي ص.ب
 0000 - 121سوسة
الهاتف 51211771 :

الساعة الثامنة
ونصف
صباحا

المعهد العالي للموسيقى
طريق المحازرة كم  1.7صفاقس
الهاتف74 246 718 :

 معارف موسيقية وتكنولوجية

الحديثة

التعرف على مؤهالت الطالب في
إخبارات شفاهية تتمثل في
ّ
المعهد العالي للفنون
والحرف بقفصة

المستوايات التالية :
إجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقي

20201

 مدى إستعداده لدراسة الموسيقى
 إستماع إلى المترشح في الغناء و اإليقاع
 إختبار الذاكرة و ذلك بإسماعه بعض األشكال اإليقاعية
و المسافات اللحنية و مطالبته بإعادتها.
 التعرف على من له مؤهالت للعزف على أية آلة موسيقية
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 25أوت

الساعة
التاسعة
صباحا

المعهد العالي للفنون والحرف
بقفصة طريق توزر -سيدي أحمد
زروق  2112 -قفصة
الهاتف 52 211101 :

المؤسسة

الشعبة

محتوى اإلختبار

الرمز

المؤسسة

الشعبة
الساعة

المعهد العالي للفنون
والحرف بقابس

إجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

70201






ذاكرة لحنية
ذاكرة إيقاعية
آداء غنائي
آداء آلي

 26أوت

العاشرة و
النصف صباحا

اإلجازة في علوم
التمريض

10515

المعهد العالي لعلوم

و

التمريض بتونس

11515

 إجراء اختبار تقني و نفسي

المعهد العالي لعلوم

اإلجازة في علوم

التمريض بالكاف

التمريض

82797
و
83797

 22و 25و21
أوت

و النصف

تونس

صباحا

الهاتف51752022:

المعهد العالي لعلوم التمريض
بالكاف  -نهج أحمد عمارة 5100

أصيلي
واليتي الكاف
 21أوت
ألصيلي واليتي
الكاف وجندوبة
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المعهد العالي لعلوم التمريض
بتونس هضبة الرابطة 1005 -

وجندوبة
مالحظة هامة  :االستظهار ببطاقة أعداد البكالوريا وبطاقة التعيين

المعهد العالي للفنون والحرف
بقابس نهج ابن فرحان
حي المنارة 2011قابس الجنوبية
الهاتف 57 212511 :
75 829 275 -57 212555

الساعة
الثامنة

 22أوت لغير
 إجراء اختبار نفسي وتقني باللغة الفرنسية
و علوم الحياة و األرض.

الرمز

الكاف
الساعة
الثامنة صباحا

الهاتف 78 226 070 :

الرمز

المؤسسة

الشعبة

المعهد العالي لعلوم

اإلجازة في علوم

و

التمريض بسوسة

التمريض

11515

المعهد العالي لعلوم

اإلجازة في علوم

التمريض بصفاقس

التمريض

محتوى اإلختبار

التاريخ

المكان

التوقيت

المعهد العالي لعلوم التمريض
10515

00515
و
41797

 إجراء اختبار تقني نفساني أمام اللجنة
 اختبار في اللغة الفرنسية

 التعليق على وضع ّية مقترحة كتاب ّيا باللغة الفرنسية (  7دقائق)
 إختبار شفاهي باإلجابة على أسئلة ثقافة عامة و أسئلة تخص
شخصيته المهنية و االجتماعية.

 31أوت و
 01سبتمبر

الساعة
الثامنة و
النصف صباحا

بسوسة شارع محمد القروي
سوسة
الهاتف-51215111 :
51110001

المعهد العالي لعلوم التمريض
*اإلنـــــاث
 31أوت
* الذكــــور
 01سبتمبر

الساعة
الثامنة صباحا

بصفاقس
حي الرياض طريق منزل شاكر كلم

 0.7ص ب  1001-1107صفاقس
الهاتف 50 200550 :

إجابة كتابيا على موضوع مقترح من اللجنة بالقرعة ومناقشته
المعهد العالي لعلوم التمريض

وذلك:
المعهد العالي لعلوم
التمريض بقابس

اإلجازة في علوم

70515

التمريض

و
71515

 الختبار قدرات التلميذ على التواصل
 اختبار اإلمكانيات اللغوية
 اختبار الحضور الذهني و النفسي و الثقة بالنفس و القدرة على
المجابهة الحاالت الصعبة مع التأكد من القدرات الصحية و عدم
وجود أي إعاقة .
مالحظة هامة  :االستظهار بنسخة من بطاقة أعداد البكالوريا
ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
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 27أوت

الساعة
التاسعة صباحا

بقابس  212شارع محمد علي-
 2000قابس
الهاتف 75 273 350 :

تخضع عملية التوجيه إلى شعبة التربية البدنية إلى الشـروط التالية :
 اعتماد معدل  12من  20في مادة التربية البدنية كشرط أساسي من ضمن الشروط الخاصة بعملية التوجيه الجامعي.
 يتم تسجججيا البلبة الموجنين للدساسججة بالمعالد العليا للرياضججة والتربية البدنية علا نجر اليجاال في ا اتباس الببي المعم الين يتعين علا المترشججإ نجرا ه في أحد مراكز
البب وعلوم الرياض جة االل الفترة المتراوحة بين  02أوت و  02سبببتمبر 2020بعد الحصججول علا موعد مسججب بالنات من المركز ا إري نليه من بين المراكز الواسدة
بالجدول أسفله ،و تعتبر عملية التوجيه الجامعي ننائية ن في صوسة سالمة المترشإ نجر الفحص الببي المعم .

مركز الطب وعلوم الرياضة
تونس
نابل
الكاف
سوسة
المنستير
قابس
القيروان
صفاقس
قفصة

العــنـــوان

رقم الهاتف

شارع محمد علي عقيد  -المنزه

71 237 977 – 71 237 277

شارع الطيب المهيري  8000 -نابل

52 237 076

طريق بوليفة  -الكاف 5100

78 205 772

القاعة المغطاة الحي األلمبي 0000 -سوسة

53 239 455

المركب الرياضي البلدي 7020 -المنستير

53 466 866

نهج الواحة سانية الباي قابس البالد 2001

55 222 977

شارع فاس  1100 -القيروان

57 238 270

طريق المطار كلم  - 1صفاقس

50 210 171

طريق توزر كلم  - 2قفصة 2100

52 200 710

* الوثائق الالزمة للقيام بالفحص الطبي:





الوطيية

نسخة من بباإة التعري
المل الصحي المدسسي.
صوسة شمسية
مبلغ خمسة عشر دينارا (  17د) تدفع كمعلوم نجراء الفحص الببي مباشرة لدى المركز المعيي.
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