
 االعلمي والبحث العالي التعليم وزارة

منوبة جامعة

الطالبية الشؤون مصلحة

الرمز(1)الـشـعــبةالمـؤسسة
طاقة 
مكان اجتياز االختبارتاريخ وتوقيت االختبارنوعية االختبار(2)االستيعاب

(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة106118اإلجازة  فً الصحافة

(د30و15 د إلى س 30 و13من س) 2022  مارس 15الثالثاء تقنٌات التحرٌر باللغة الفرنسٌة106127اإلجازة  فً االتصال

(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(16إلى س 14من س) 2022 مارس 15الثالثاء إعالمٌة نظري

(16 إلى س14من س ) 2022  مارس 16اإلربعاء رٌاضٌات

(12 إلى س 9من س )2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة
                  المدرسة العلٌا للتجارة                         

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)  

(بداٌة من التاسعة صباحا)  2022  مارس 16اإلربعاء اختبار كتابً

(بداٌة من التاسعة صباحا)  2022   مارس 16اإلربعاء اختبار شفاهً

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)المدرسة العلٌا للتجارة (12 إلى س 9من س )2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة1250910اإلجازة  فً علوم اإلحٌاء

1120921اإلجازة  فً تصمٌم الصورة

1120717اإلجازة فً تصمٌم الفضاء

)رسم تحلٌلً ومنظوري1120818اإلجازة  فً تصمٌم المنتوج د30 و12 د إلى س30 و8من س ) 2022  مارس 16اإلربعاء   
المدرسة العلٌا لعلوم وتكنولوجٌات التصمٌم بالدندان    

( الدندان2011شارع االستقالل )

(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة1231863اإلجازة  فً علوم التصرف

(16 إلى س14من س ) 2022  مارس 16اإلربعاء اقتصاد وتصرف   أو رٌاضٌات1231234اإلجازة  فً العلوم اإلقتصادٌة

(12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(16 إلى س14من س ) 2022  مارس 15الثالثاء إعالمٌة نظري

                  المدرسة العلٌا للتجارة                    

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)المدرسة العلٌا للتجارة

المدرسة العميا لمتجارة 
بمنوبة

معهد الصحافة 
وعموم اإلخبار

المدرسة العميا لعموم 
(3)وتكنولوجيات التصميم

(16 إلى س14من س) 2022 مارس 26  16اإلربعاء علوم طبٌعٌة

المعهد العالي 
لمبيوتكنولوجيا بسيدي 

ثابت

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)المدرسة العلٌا للتجارة بمنوبة (12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

                         المدرسة العلٌا للتجارة                  

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)           

                  المعهد العالً لفنون الملتمٌدٌا                 

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة) 

اإلجازة التطبٌقٌة فً الفنون والوسائط

                   المدرسة العلٌا للتجارة                   

(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)

24اإلجازة  فً البٌوتكنولوجٌا 10546

(16 إلى س 14من س)  2022  مارس 15الثالثاء 

1231142اإلجازة  فً إعالمٌة التصرف

2022 منوبـة لجـامعة بالنظر الراجعة بالمؤسسـات الخـاصة دورة الجـامعي التوجيـه إعـادة منـاظرات روزنـامة                 

11523

10265

10622

19اإلجازة  فً علوم اإلعالمٌة

4 اإلجازة  فً السٌنما والسمعً البصري
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(المدٌنة الجامعٌة بمنوبة)المدرسة العلٌا للتجارة 

المعهد العالي لفنون 
الممتيمديا

حول االتصال )اختبار كتابً باللغة الفرنسٌة 

(الخطً والملتٌمدٌا

المدرسة العميا لالقتصاد 
الرقمي بمنوبة

1



مكان اجتياز االختبارتاريخ وتوقيت االختبارنوعية االختبار51الرمز(1)الـشـعــبةالمؤسسة
(12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس مقال في المغة العربية
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس دراسة نص في المغة الفرنسية
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس دراسة نص في المغة األنقميزية
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس  دراسة نص في المغة األلمانية
(12 إلى س 9من س ) 2021 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس دراسة نص في المغة اإليطالية
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022مارس 17الخميس دراسة نص في المغةاإلسبانية
(12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022مارس 17الخميس مقال في التاريخ
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس مقال في الجغرافيا
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(16لى س14من س) 2022  مارس 15الثالثاء شرح وثيقة أو مقال
(12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022مارس 17الخميس شرح وثيقة أو مقال
(12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس 
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس 
(12 إلى س 9من س ) 2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(11إلى س9من س) 2022 مارس 17الخميس 
(12 إلى س 9من س )  2022 مارس 15الثالثاء ثقافة عامة

(16 إلى س14من س ) 2022  مارس 16اإلربعاء       اقتصاد وتصرف  أو رياضيات

(المدينة الجامعية بمنوبة)المدرسة العميا لمتجارة (12 إلى س 9من س ) 2022  مارس 15الثالثاء ثقافة عامة103629اإلجازة  في التصرف اإللكتروني في المعمومات 
(المدينة الجامعية بمنوبة)المعهد العالي لمتوثيق ( 9بداية من س ) 2022   مارس 16اإلربعاء اختبار شفاهي1036310اإلجازة  في التوثيق وعموم المكتبات واألرشيف

(المدينة الجامعية بمنوبة)المدرسة العميا لمتجارة (12 إلى س 9من س ) 2022  مارس15الثالثاء ثقافة عامة

 المعهد العالي لمرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد( صباحا 7بداية من س )   2022  مارس 17   واالخميس 16اإلربعاء (جمباز وألعمب قوى) رياضة 

3 /(2* عدد مادة االختصاص + 1*عدد الثقافة العامة): صيغة مجموع النقاط (6)

(4)
.يشترط في الطالب الراغب في الترشح إلحدى شعب المغات بكمية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة أن يكون قد درس تمك المغة كمادة اختيارية خالل دراسته الثانوية 

2022 سنة في غرة أكتوبر 20حّددت السن القصوى بالنسبة للمترشحين للمرحلة التحضيرية األدبية بـــــ   (5)

. لمتأكد من مطابقة الباكالوريا مع الشعبة المطموبة2021يتعّين عمى كّل مترشح الرجوع إلى دليل التوجيه الجامعي لسنة   (1) 

.feutres، calques، magazines، أقالم تموين،ألوان مائية، Papier Canson Format A2 blanc، مقص، لصق،  (HB،0 )قمم رصاص رقم, ممحاة : يتعين عمى المترشح إلحدى شعب المدرسة العميا لعموم وتكنولوجيات التصميم أن يكون مصحوبا باألدوات  اآلتي ذكرها يوم االختبار (3)

المعهد العالي لمتوثيق

المعهد العالي لمرياضة 
والتربية البدنية بقصر 

السعيد

. يتم النظر في إمكانية اجراء االختبارات الخاصة بالمناظرة من عدمه من قبل رئيس الجامعة حسب خصوصية كل شعبة ويتم إعالم المترشحين بذلك قبل اجراء االختبارات (2) 

اإلجازة  في عموم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

11103

11101

27

اإلجازة  في العربية

 اإلجازة  في الفرنسية

12اإلجازة في الجيوبوليتيك والعالقات الدولية

(المدينة الجامعية بمنوبة)المدرسة العميا لمتجارة 
11123

51

10450104

10160

15318122

11190

11192

11191

10106

36

17

9

9

11102

11124

5 اإلجازة  في اإلسبانية 10104

 اإلجازة في االنقميزية

10105  اإلجازة  في اإليطالية

 اإلجازة  في  األلمانية

المعهد العالي لممحاسبة 
دارة المؤسسات بمنوبة وا 

15

22

9

1015810اإلجازة في جيوماتيك البيئة والمحافظة عمى المحيط

اإلجازة  في عموم التصرف

اإلجازة  في الجغرافيا

(5)عربية: مرحمة تحضيرية لغات وآداب

(5)إنقميزية: مرحمة تحضيرية لغات وآداب

(5)فرنسية: مرحمة تحضيرية لغات وآداب

كمية اآلداب والفنون 
(4) واإلنسانيات بمنوبة

19

اإلجازة  في التاريخ

2


