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 2022لسنة  شعبة التربية والتعليممواعيد اختبارات القبول ومحتواها بالنسبة إلى 

لمؤسسة ا  المكان  التوقيت  التاريخ  االختبارمحتوى  الرمز 

المعهد العالي  

للدراسات التطبيقية 

في اإلنسانيات  

 بزغوان

24477 

 

 

 

 فرنسية وعربية  اختبار لغوي -

 

 

 

 

 

 

أوت  05و 04و 03

2022 

 من الساعة

 صباحا   9

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في  

 اإلنسانيات بزغوان 

-المركب الجامعي بزغوان  

 مقرن 1121

   72660290الهاتف: 

المعهد العالي  

للدراسات التطبيقية 

في اإلنسانيات  

 بالمهدية  

36477 

 

أسئلة    كاللغة  االختبارتتعلق  عديدة  والجغرافيا    بمجاالت  والتاريخ  واألدب 

المدرسية  والتربيةوالعلوم   والحياة  قدرة  ....(  والبيداغوجيا  مدى  لمعرفة 

 المترشح على: 

 الصحيح. التوصل إلى الجواب  -

   .الكتابة بشكل سليم -

   .باأللفاظ والنطق السليمالمشافهة   -

 . الكتابة بخط واضح مقروء -

 . النفس وثقة فيالتصرف بهدوء   -

 إيصال المعلومة بوضوح وإيجاز  -

 

 

أوت  11و10، 09، 08

2022 

 9من الساعة 

إلى   صباحا

الساعة الثانية  

 بعد الزوال  

 

 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 في اإلنسانيات بالمهدية

          -  22ص ب   -طريق رجيش  

   المهدية 5121

 510 688 73الهاتف: 
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لمؤسسة ا  المكان  التوقيت  التاريخ  االختبارمحتوى  الرمز 

المعهد العالي للغات  

 بقابس  
50477 

 

 

 ونفسي  تقني  اختبار -

 اختبار في اللغة العربية  -

 اختبار في اللغة الفرنسية  -

 

 

 11و 10و 09و 08

 2022أوت  12و

من الساعة 

 الثامنة صباحا  

 المعهد العالي للغات بقابس 

 6000قابس  - علي الجمل شارع      

75 274 244: الهاتف  

المعهد العالي للفنون    

 بتطاوين   والحرف

56477 

 

 

 اختبار شفوي في الفرنسية والعربية -

 تقييم للحضور النفسي والتقني للمترشح  -

 

 أوت 10و 09و 08

2022 

من الساعة 

الثامنة صباحا  

إلى الواحدة بعد  

 الزوال

  للفنون والحرفالمعهد العالي 

  3234بتطاوين حي المهرجان 

 75846226 الهاتف:تطاوين   

المعهد العالي للعلوم  

  اإلنسانية بمدنين
54477 

العامة الثقافة  في  األسئلة  من  متنوعة  اآلداب،    :في  مجموعة  اللغة، 

الجغرافيا، العلوم، التربية، البيداغوجيا والحياة المدرسيّة وذلك    التاريخ،

 . والفرنسيةباللغتين العربية 

أوت  10و 09و 08

2022 

من الساعة  

نصف  الالثامنة و

صباحا إلى  

الساعة الثانية  

 بعد الزوال 

اإلنسانية  المعهد العالي للعلوم 

 4100طريق بن قردان  – بمدنين

 91ص ب  -مدنين 

   75644595الهاتف :

عهد العالي للعلوم  الم

والتربية االجتماعية 

 بقفصة 

60477 

 اختيار مهنة التعليم أسباب ودواعي  -

 شروط ومتطلبات نجاح عملية التعلّم   -

 المشاكل المرتبطة بالتعليم في تونس  -
 والفرنسية( العربية  )باللغتينالقدرة التواصلية واللغوية   -

 

 

 2022 أوت 10و 09

  

 

 

من الساعة  

 الثامنة صباحا 

 

 

 

 

االجتماعية  عهد العالي للعلوم الم

  والتربية بقفصة

قفصة 2119طريق توزر   

 76 211 622 الهاتف: 
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لمؤسسة ا  المكان  التوقيت  التاريخ  االختبارمحتوى  الرمز 

للعلوم   المعهد العالي

 اإلنسانية بجندوبة  
80477 

 

 

 

 

 نفسي اختبار  -

 بيداغوجي   -

 علمي  -

 

 

 

 

   2022 أوت 09و 08

 

 

من الساعة 

 الثامنة صباحا 

 

 

للعلوم اإلنسانية  المعهد العالي
 بجندوبة 

             المركب الجامعي بجندوبة 

المغرب العربي         اتحادشارع 

جندوبة  8189  

78.610.202 : الهاتف  

المعهد العالي للدراسات  

  التطبيقية في اإلنسانيات

 بالكاف  

82477 

 

 اختبار في معارف الطالب في اللغات: عربية وفرنسية وانقليزية  -

 اختبار نفسي في قدرة الطالب على التدريس  -

 

 

 2022أوت  02 -

 2022أوت  08 -

 

الساعة من 

 الثامنة

 صباحا  والنصف

 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية 

 بالكاف   في اإلنسانيات

 لكاف ا 7100 حي الدي

 78203058 الهاتف:

المعهد العالي للدراسات  

  التطبيقية في اإلنسانيات

 بتوزر 

 

63477 

 اختبار تقني نفسي لتقييم قدرة المترشح على التواصل   -

 شفاهيا وكتابيا.      

 

 

 2022أوت  04و 03

 

 

الساعة من  

  ونصف الثامنة

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

–الحي الجامعي   -بتوزر اإلنسانيات

 2200طريق نفيضة توزر 

المعهد العالي للدراسات  

التطبيقيّة في اإلنسانيات  

 بسبيطلة  

73477 

 دقيقة لكّل طالب(:   15تقني و نفسي )  اختبار -

هذا   استعدادا  االختباريهدف  مدى  قيس  إلى  حسن    تالشفوي  من  المترشح 

العربية   اللغة  عبر  على التواصل  وقدرته  على    والفرنسية  جيّد  بخط  الكتابة 

 . الصبورة

بمهام    اختبار  - للقيام  البدنيّة  و  الذهنيّة  الطالب  قدرة  لمعرفة  وذهني  بدني 

) النطق، السمع ، البصر و القدرة على الكتابة (    االبتدائيةالمدّرس بالمرحلة  

 . (والقدرة على قراءة النصوص

 2022أوت  04و 03  -

 2022اوت   09  -

من الساعة 

الثامنة ونصف 

 صباحا 

 

المعهد العالي للدراسات التطبيقيّة 

 في اإلنسانيات بسبيطلة

1250طريق القصرين   

 الهاتف   :

77 465 160 

 
             


