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بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالغ
مناظرة قبول التالميذ بدار املعلمين العليا في العلوم األساسية
)رياضيات  -فيزياء و فيزياء –كيمياء(
بعنــوان السنة الجامعية 2019-2018
تعل ـ ــن دار املعلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـن العليـ ــا عن فتح من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظرة باالختبـ ـ ــارات لقبـ ــول الت ــالميذ بالسن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األولى ( ما يعــادل السن ــة الثالثة من اإلجــازة األس ـ ــاسية في نظـام إمد ) في العل ـ ـ ـ ـ ـ ـوم األساسية
( رياضيات -فيزياء و فيزياء كيمياء ).
املرجع  :قرار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  19مارس  2018واملتعلق بفتح
مناظرة قبول التالميذ بدار املعلمين العليا بعنوان السنة الجامعية .2019-2018

 /1شروط القبول ّ
األولي:
 أن يكون املترشح متابعً ـ ـ ـ ـا بانتظام للدراسة في السنة الثانية ملرحلة تحضيرية للدراسات
الهندسية وناجحا في املناظرة الوطنية للدخول ملـ ـ ـ ـ ـ ـدارس املهندسيـ ـن (شعبة رياضيات وفيزياء
أو فيزياء وكيمياء) خالل السنة الجامعية ً .2018-2017
ّ
األساسية اختصاص رياضيات  -فيزياء وفيزياء -كيمياء،
 أو من طلبة السنة الثانية من اإلجازة
ّ
الجامعية 2018-2017
شريطة اجتياز املناظرة الوطنية للدخول ملدارس املهندسين للسنة
ويتم اإلدالء وجوبا بشهادة النجاح في السنة الثانية وذلك قبل اجتياز االختبارات الشفاهية.
 أال يـ ـ ـ ـت ـجاوزً أربعة و عشرون سنة من العمر في تاريخ إجراء املناظرة.
 من حاملي الجنسية التونسيةً .

ّ
 /2تكوين ملف الترشح :

ً

ّ
عمر كاملة بكل دقة
 مطبوعة ترشح تًسحب من موقع واب املؤسسة  ، www.ens.rnu.tnتً ً
ووضوح وتًرفق بملف الترشح عند إرساله عن طريق البريد.








شهادة حضور بعنوان السنة الجامعية 2018-2017ال ّ
يتعدى تاريخ إصدارها  3أشهر قبل
بداية املناظرةً .
نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالورياً ،
ّ
الوطنية،
نسخة من بطاقة التعريف
صورة شمسية حديثة العهدً ،
ظرفان ( )02خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحمالن وجوبا إسم و لقب وعنوان املترشح
ً
بكل دقة ووضوحً .
نسخة مطابقة لألصل من شهادة النجاح في السنة الثانية ( بالنسبة لطلبة اإلجازة االساسية )
ّ
بعنوان السنة الجامعية  ، 2018-2017تًلحق بملف الترشح في أجل ال يتجاوز الـ  15يوما قبل
تاريخ إجراء املناظرة.
ً

 /3إجراءات املناظرة:
يصرح بالقبول ّ
ّ
األولي على أساس قائمات تضبطها لجان املناظرة من ضمن املترشحين املقبولين

في املناظرة الوطنية للدخول إلى مدارس املهندسين و ذلك حسب ترتيبهم و املجموع املتحصل
عليه في املناظرة املذكورة أعاله ،على أن يدعى هؤالء الطلبة إلى إجراء اختبارات شفاهية بمقر
دار املعلمين العليا  ،طبقا لجدول يًضبط و يًعلن عنه في املؤسسة وفي موقع الواب الخاص بها
على العنوان التالي ً . www.ens.rnu.tn
 تقدم مطالب الترشح للمناظرة حصريا عن طريق البريد إلى دار املعلمين العليا ( كتابة
املناظرات ) بداية من  02أفريل إلى  15ماي  2018بدخول الغاية  ،و ذلك على العنوان التالي :

دار املعلمين العليا (كتابة املناظرات) 8 ،بطحاء الخيل  – 1089القرجاني تونس
هام ً
جدا  :يرفض كل ملف غير مستوف للوثائق املطلوبة كاملة أو يصل بعد اآلجال
املحددة .ويعتمد ملعرفة تاريخ اإلرسال والوصول ختم البريد.
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