مواعيد اختبارات القبول ومحتواها بالنسبة إلى الشعب التي تتطلب اختبارات
لسنة2022
المؤسسة

الشعبة

الرمز

المعهد العالي للموسيقى
بتونس

اإلجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

10201

محتوى االختبار

التاريخ

التوقيت

الساعة
التاسعة
صباحا

المعهد العالي للموسيقى
بتونس
(قاعة الوافي)  20 -شارع
باريس 1000-تونس
الهاتف-71255 577 :
71 257 526

من الساعة
الثامنة
والنصف
صباحا

المعهد العالي للتنشيط الشبابي
والثقافي ببئر الباي
بئر الباي  2055بن عروس
الهاتف 71420090:

 إمالء صوتي -قراءة صوتية وإيقاعية

 9أوت 2022

 غناء -عزف

اإلجازة في الوساطة

المعهد العالي للتنشيط
الشبابي والثقافي
ببئر الباي

والتنشيط

المعهد العالي إلطارات

اإلجازة في علوم

الطفولة بقرطاج درمش

التربية

10443

 محادثة فردية أمام لجنة متكونة من أساتذةالمعهد في اختصاصات متعددة
 اختبار تطبيقي في التربية البدنية(ضرورة جلب بدلة رياضية)

 09أوت 2022

08.30

 الدوافع الذاتية والموضوعية الختيار االختصاص10470

 03أوت 2022

 -القدرات الحسية الحركية

(الطفولة)
 -المهارات الحيائية
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المكان

الثامنة
والنصف
صباحا
))08h30

المعهد العالي إلطارات
الطفولة بقرطاج درمش
 26شارع الطيب المهيري
قرطاج درمش
الهاتف71730436 :

المؤسسة

الشعبة

المعهد العالي لفنون

اإلجازة في السينما
والسمعي البصري

المعهد العالي للفنون

اإلجازة في السينما
والسمعي البصري

الرمز

10265

الملتيميديا بمنوبة

والحرف بصفاقس

40265

محتوى االختبار
يدعى كل المترشحين الى تعمير استمارة في أربع صفحات
تتضمن معلومات حول المترشح واهتماماته الفنية ومنها
اهتمامه بمجال السينما والسمعي البصري .تستعمل هذه
الوثيقة كمنطلق لالختبار الشفاهي.
 اختبار كتابي االول :تحليل فيلم قصير بعد عرضه علىالمترشحين:
 اختبار كتابي الثاني :يقع اختبار موضوع من بين:* تصور قصة انطالقا من مجموعة كلمات
* أو تصور قصة انطالقا من صورة فوتوغرافية
 انطالقا من الساعة الوحدة بعد الزوال :االختبار الشفاهي اماملجنة متكونة من استاذين او ثالثة اساتذة ومهنيين .يدوم
االختبار  20دقيقة وتكون االسئلة حول:
* المعلومات الذي ذكرها المترشح في االستمارة،
* دوافع اختيار شعبة السينما والسمعي البصري
واالهتمامات الفنية االخرى لدى المترشح،
*تقييم معارف المترشح في مجال السينما والسمعي البصري.
طريقة التقييم:
* االختبار الكتابي االول 05 :نقاط
* االختبار الكتابي الثاني 05 :نقاط
* االختبار الشفاهي واالستمارة 10 :نقاط

اختبار شفاهي امام لجنة متكونة من ثالثة اساتذة في
اختصاص السينما والسمعي البصري ،ويدوم االختبار
 15دقيقة وتكون االسئلة حول:
 دوافع االختيار على شعبة السينما والسمعي البصري االهتمامات الفنية لدى المترشح تقييم معارف المترشح في مجال السينما والسمعيالبصري
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التاريخ

 09أوت 2022

التوقيت

الساعة
التاسعة صباحا

المكان

المعهد العالي لفنون
الملتيميديا بمنوبة
المركب الجامعي منوبة
المدينة الجامعية بمنوبة 2010
الهاتف71 603 498 :

المعهد العالي للفنون
الدورة الرئيسية:
 08أوت 2022
الدورة النهائية:
 12أوت 2022

من الثامنة
والنصف
صباحا

والحرف بصفاقس
عدد  34شارع  5أوت ـ
صفاقـس  - 3002القاعة
عدد 1
74299511/74299593

المؤسسة

الشعبة

الرمز

محتوى االختبار

المعهد العالي لألعمال

بكالوريوس في إدارة
األعمال

10377

اختبار ف اللغة االنقليزية

اإلجازة في الصحافة

10611

ثقافة عامة في عالقة بالصحافة باللغتين العربية
والفرنسية

بتونس

التاريخ

 03أوت 2022

معهد الصحافة

 04أوت 2022

وعلوم اإلخبار

اإلجازة في االتصال

10612

ثقافة عامة في عالقة باالتصال باللغتين العربية
والفرنسية
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التوقيت

المكان

من الساعة

المعهد العالي لألعمال بتونس
المروج 2074
ص ب  65بئر القصعة 2059
الهاتف79409400 :

التاسعة صباحا

من س 9.00
إلى س 12.00

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار
بمنوبة
المركب الجامعي منوبة 2010
الهاتف71600831 :

المؤسسة

الشعبة

معهد الدراسات السياحية

اإلجازة في السياحة

محتوى االختبار

الرمز

التاريخ

التوقيت

 -تواصل

العليا بسيدي الظريف
اإلجازة في الفندقة

10452

10453

-لغة فرنسية وإنقليزية

 04أوت 2022

 -اختبار نفسي وتقني

من الساعة
التاسعة صباحا

المكان
معهد الدراسات السياحية
العليا بسيدي الظريف
سيدي الظريف – 2026
سيدي بوسعيد الهاتف
71 741 466

 مقابلة فردية مع اللجنة اختبار تطبيقي فرديالمعهد العالي للفن

اإلجازة في المسرح

المسرحي بتونس

وفنون العرض

اإلجازة في المسرح
وفنون العرض

10200

 -اختبار تطبيقي جماعي

 09و 10أوت 2022

82200
 اختبار كتابي :ثقافة عامة -اختبار تطبيقي في االختصاص

المعهد العالي للموسيقى

 03أوت 2022

والمسرح بالكاف
اإلجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

التاسعة صباحا

على الساعة
التاسعة صباحا

المعهد العالي للفن المسرحي
بتونس
 16نهج ميخائيل نعيمة
العمران تونس
الهاتف71 959 987 :

المعهد العالي للموسيقى
والمسرح بالكاف
شارع الحبي17ب بورقيبة –
الكاف 7100
الهاتف78 204 078 :
78 203 133

82201
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المؤسسة

الشعبة
اإلجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

المعهد العالي للموسيقى
بسوسة

اإلجازة في هندسة
وتقنيات الصوت

اإلجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية
المعهد العالي للموسيقى
بصفاقس

الرمز
30201

30246

40201

 مكتسبات ومعارف موسيقية أولية عزف وغناء ذاكرة لحنية ذاكرة ايقاعية فيزياء: Physique des ondes إعالمية إلكترونيك تكوين موسيقي والة -تطبيقات صوتية

أيام  08و 09أوت
2022

اإلجازة في هندسة
40247

الحديثة

اإلجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

من الساعة
التاسعة صباحا

ذاكرة لحنية وإيقاعية

امتحان القبول:
 ذاكرة لحنية وإيقاعية -االعالمية والرياضيات

من الساعة
الثامنة
والنصف
صباحا

بداية من

60201

المعهد العالي للموسيقى
بسوسة نهج أبو القاسم
الشابي ص.ب 4000 - 368
سوسة
الهاتف73239553 :

امتحان القبول:

 08و 11أوت 2022
الصوت والتكنولوجيات

المعهد العالي للفنون
والحرف بقفصة

محتوى االختبار

التاريخ

التوقيت

المكان

✓ شفوي وتطبيقي

 11أوت 2022

الساعة
التاسعة صباحا
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المعهد العالي للموسيقى
حي األنس
الهاتف74 246 718:

المعهد العالي للفنون والحرف
بقفصة طريق توزر -سيدي
أحمد زروق  2112 -قفصة
الهاتف76 211108 :

المؤسسة

الشعبة

المعهد العالي للفنون
والحرف بقابس

اإلجازة في الموسيقى
والعلوم الموسيقية

محتوى االختبار

الرمز

50201

 ذاكرة لحنية– ذاكرة ايقاعية
– أداء غنائي
– أداء الي

التاريخ

التوقيت

الدورة الرئيسية:

الساعة

 03أوت 2022

التاسعة

الدورة النهائية:

والنصف

 10أوت 2022

صباحا

10797
المعهد العالي لعلوم
التمريض بتونس

اإلجازة في علوم
التمريض

و
11797

اختبار شفاهي لكل مترشح على انفراد أمام لجان
االمتحانات والمتكونة من أخصائيين نفسيين ومدرسين
في االختصاص.

 10 ،9و  11أوت
2022

بداية من
الساعة الثامنة
ونصف صباحا

المكان
المعهد العالي للفنون والحرف
بقابس نهج ابن فرحان
حي المنارة 6011قابس
الجنوبية
الهاتف75 292788 :
75 829 275 -75 292777

المعهد العالي لعلوم التمريض
بتونس هضبة الرابطة -
 1007تونس
الهاتف71576466:

  11أوت 2022خارج والية الكاف
المعهد العالي لعلوم

اإلجازة في علوم

التمريض بالكاف

التمريض

82797

وجندوبة

 -اختبار عام باللغة الفرنسية

و
83797

  12أوت 2022 -اختبار تقني نفسي

والية الكاف
وجندوبة
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على الساعة
الثامنة صباحا

المعهد العالي لعلوم التمريض
بالكاف  -نهج أحمد عمارة
 7100الكاف
الهاتف78 226 070 :

المؤسسة

الشعبة

المعهد العالي لعلوم

اإلجازة في علوم

و

التمريض بسوسة

التمريض

31797

المعهد العالي لعلوم

اإلجازة في علوم

التمريض بصفاقس

التمريض

محتوى االختبار

الرمز

التاريخ

التوقيت

المكان
المعهد العالي لعلوم التمريض
بسوسة شارع محمد القروي

30797
 08و 09أوت 2022

اختبار تقني نفسي

من الساعة 09

سوسة

صباحا

الهاتف-73237811 :
73330448

المعهد العالي لعلوم التمريض
40797
و
41797

 التعليق على وضعية مقترحة كتابيا وشفاهيا باللغةالفرنسية ( 5دقائق)
 اختبار شفاهي باإلجابة على أسئلة ثقافية عامة واسئلةتخص شخصيته المهنية واالجتماعية.

 االناث 09 :أوت2022
 الذكور 10 :أوت2022

بصفاقس
الساعة الثامنة

حي الرياض طريق منزل شاكر

صباحا

كلم  0.5ص ب 3003-1105
صفاقس
الهاتف74 774 240 :

المعهد العالي لعلوم
التمريض بقابس

اإلجازة في علوم

50797

التمريض

و
51797

المعهد العالي لعلوم التمريض

الدورة الرئيسية:
 االجابة على وضعية مقترحة كتابيا باللغة الفرنسية( 10دقائق).
 اختبار شفوي باإلجابة على أسئلة ثقافية عامة وأسئلةتخص شخصيته المهنية واالجتماعية.
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 04أوت 2022
الدورة النهائية:
 11أوت 2022

بقابس  232شارع محمد
التاسعة صباحا

علي 6000 -قابس
الهاتف75 273 350 :

