
1 
 

  

 

 
 

 امعة تونسج                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار املوحد يف الثقافة العامة
 9102 مارس 92يوم الجمعة  التاريخ
 تونس( -0111شارع طه حسين باب عليوة  5العليا للمهندسين بتونس )  المدرسة الوطنية  المكان
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 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بتونس
 تونس( -8001شارع طه حسني باب عليوة  5  ( المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس  : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102اإلربعاء  يوم 92/10/9102يوم الثالثاء 

 نوع اإلختبار الخصوصي التوقيت نوع اإلختبار الخصوصي التوقيت

01019 
اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة 

 اإلنقليزية
 إلى 2من الساعة  
 00الساعة 

 تحليل نص في االنقليزية

 
 اإلجازة األساسية في علم النفس 10121

 إلى 2من الساعة  
 00الساعة 

موضوع او مجموعة من األسئلة أو 
 تحليل نص

 اإلجازة األساسية في الجغرافيا 10124
 إلى 2من الساعة  
 اختبار في الجغرافيا 00الساعة 

 إلى 2من الساعة   اإلجازة التطبيقية في الجغرافيا ) التهيئة الترابية( 10168
 00الساعة 

 اختبار في الجغرافيا

01010 
األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة اإلجازة 

 العربية

 

إلى 2من الساعة    
00الساعة   

 تحليل نص أو موضوع في العربية

01010 
اإلجازة األساسية في اللغة والحضارة واألدب 

 الفرنسي
إلى 2من الساعة    
00الساعة   

 تحليل نص أو موضوع في الفرنسية

إلى 2من الساعة   اإلجازة األساسية في علم االجتماع 10120  
00الساعة   

موضوع او مجموعة من األسئلة أو 
 تحليل نص

 اإلجازة التطبيقية في علم االجتماع 11163
إلى 2من الساعة    
00الساعة   

موضوع أو مجموعة من األسئلة أو 
 تحليل نص مشفوع بأسئلة

 اإلجازة األساسية في الفلسفة 10122
إلى 2من الساعة    
00الساعة   

 أو تحليل نصموضوع 

إلى 2من الساعة   اإلجازة األساسية في التاريخ 10123  
00الساعة   

 تحليل نص أو موضوع في التاريخ

10169 
اإلجازة التطبيقية في التاريخ و التقنيات السمعية 

 والبصرية
 إلى 2من الساعة  
00الساعة   

 تحليل نص أو موضوع في التاريخ
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 بتونس المعهد العالي للتصرف
 تونس( -0111شارع طه حسين باب عليوة  5المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس )    : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102يوم الثالثاء 

 نوع اإلختبار الخصوصي التوقيت
 اإلجازة األساسية في التصرف 12318

 
 00إلى الساعة  2من الساعة  

 
 00,01إلى الساعة   00,01الساعة من 

 

 رياضيات
 

 انقليزية

 (اإلجازة التطبيقية في التصرف )التصرف المحاسبي 16366
 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف 10311
 اإلجازة التطبيقية في إعالمية القرار 10578
 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد 10386
 (التطبيقية في التسويق )التسويق و االتصالاإلجازة  11392

 المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس
 تونس( -0111شارع طه حسين باب عليوة  5المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس )    : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102يوم اإلربعاء 

 االختبار الخصوصي نوع التوقيت
 اإلجازة األساسية في االقتصاد 11312

 00إلى الساعة  2من الساعة  
 
 
 

 00,01إلى الساعة   00,01من الساعة 

 رياضيات
 
 
 

 انقليزية

 اإلجازة التطبيقية في االقتصاد 11386
 اإلجازة األساسية في التصرف 13318
 اإلجازة التطبيقية في التصرف 11366

11579 
 اإلجازة التطبيقية في إعالمية التصرف

 ()اإلعالمية إلدارة األعمال
 اإلجازة األساسية في االقتصاد 11312
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 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
 (تونس -0115 - العمران - السالم عبد سيدي باب - الوطني الجيش شارع) المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس  : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 91/10/9102يوم الخميس 

 نوع االختبار الخصوصي التوقيت

 اإلجازة األساسية في التصميم 10207

 00إلى الساعة  2من الساعة 

اختبار تطبيقي امام لجنة )يتعين على الطالب الحضور يوم االختبار التطبيقي 

مبراة ،   Scotch، شريط لصاق  )) مصحوبا باألدوات التالية 3 ممحاة

 Contre  plaqué، محمل من الخشب النظيف (   1قلم رصاص رقم 

poli 65(،حجمx50 صم) 
 اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية 10202

 المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي
 (عروس بن - 9155 - الباي بئر) المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي    : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102يوم اإلربعاء 

 نوع االختبار الخصوصي التوقيت

10443 
التنشيط  الوساطة وتقنياتاإلجازة األساسية في 

 الثقافي
 00إلى الساعة  2من الساعة 

 اختبار تطبيقي امام لجنة

 على الطالب الحضور يوم االختبار التطبيقي مصحوبا ببدلة رياضية()يتعين 

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط 10441 
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 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس
 تونس( -0111شارع طه حسين باب عليوة  5المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس )     : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102يوم الثالثاء 

 نوع االختبار الخصوصي التوقيت

10150 
اإلجازة التطبيقية في تدريس اللغة اإلنقليزية في 

 التعليم األساسي

 اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية 13149 تحليل نص في االنقليزية 00إلى الساعة  2من الساعة 

10150 
األساسية في اللغة واآلداب و الحضارة  اإلجازة

 اإلنقليزية

 المعهد العالي لمهن التراث بتونس
 تونس( -0111شارع طه حسين باب عليوة  5المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس )       : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 91/10/9102يوم الخميس 

 الخصوصي نوع االختبار التوقيت
 اإلجازة األساسية في تاريخ الفن 10125

 اختبار في تاريخ تونس 00إلى الساعة  2من الساعة  
 اإلجازة التطبيقية في التراث الثقافي 10171
 اإلجازة التطبيقية في التراث الطبيعي 10170

10161 
اإلجازة التطبيقية في حفظ الممتلكات الثقافية و 

 ترميمها
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 بتونس اإلنسانية والعلوم األدبية للدراسات التحضيري المعهد
 تونس( -0111شارع طه حسين باب عليوة  5المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس )    : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102يوم اإلربعاء  92/10/9102يوم الثالثاء 

الخصوصينوع اإلختبار  التوقيت  نوع اإلختبار الخصوصي التوقيت 

 مرحلة تحضيرية لغات و آداب3 أنقليزية 10192
إلى الساعة  2من الساعة  

00 
 تحليل نص في االنقليزية

 
 مرحلة تحضيرية علوم انسانية3 جغرافيا 10194

 الساعة إلى 2  الساعة من
00 

 اختبار في الجغرافيا
 

 فرنسية مرحلة تحضيرية لغات و آداب3 10191

11إلى الساعة  9من الساعة     

 

 تحليل نص او موضوع  في الفرنسية

 تحليل نص او موضوع  في العربية مرحلة تحضيرية لغات و آداب3 عربية 10190

 تحليل نص أو موضوع في التاريخ مرحلة تحضيرية علوم انسانية3 تاريخ 10193
 تحليل نص مرحلة تحضيرية علوم انسانية3 فلسفة 10195

 المعهد العالي للموسيقى بتونس
 تونس( -0111 -شارع باريس  91) المعهد العالي للموسيقى بتونس  : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 91/10/9102يوم الخميس 

 نوع االختبار الخصوصي التوقيت
 اختبار تطبيقي امام لجنة 00إلى الساعة  2الساعة من  اإلجازة األساسية في الموسيقى والعلوم الموسيقية 10201
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 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس
 تونس(- 0115 -العمران -نهج ميخائيل نعيمة  02المعهد العالي للفن المسرحي بتونس )   : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 91/10/9102يوم الخميس 

 الخصوصينوع االختبار  التوقيت
 اختبار تطبيقي امام لجنة 00إلى الساعة  2من الساعة  اإلجازة األساسية في المسرح وفنون العرض 10200

 10235 )يتعين على الطالب الحضور يوم االختبار التطبيقي مصحوبا ببدلة رياضية(
اإلجازة التطبيقية في تقنيات المسرح وفنون العرض 

 )فنون العرائس(
 00الساعة  إلى 2من الساعة 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان
 تونس( -0111شارع طه حسين باب عليوة  5المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس )     : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102يوم الثالثاء 

 نوع االختبار الخصوصي التوقيت
 تحليل نص في األنقليزية 00إلى الساعة  2من الساعة  اإلجازة التطبيقية في اإلنقليزية 20149

 المعهد العالي لألعمال بتونس
 (9122-المروج 25) المعهد العالي لألعمال  : مكان إجراء االختبار الخصوصي

 الشعبة الرمز
 92/10/9102يوم الثالثاء 

 نوع االختبار الخصوصي التوقيت

 باكالوريوس أعمال 10377
 رياضيات 00إلى الساعة  2من الساعة  

 إنقليزية 00,01إلى الساعة   00,01من الساعة 


