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مناظرة قبول التالميذ بدار املعلمين العليا في املواد األدبية والعلوم اإلنسانية
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 املـ ــواد األدبي ـ ــة والعلــوم
اإلنس ـ ــانية .
املرجع  :قرار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  19مارس  2018واملتعلق بفتح مناظرة
قبول التالميذ بدار املعلمين العليا بعنوان السنة الجامعية .2019-2018

لي :
 .1شروط القبول ّ
األو ّ
أ -يمكن أن يشارك في االختبارات للمناظرة في املواد األدبية والعلوم اإلنسانية الطلبة املسجلون
سنة املناظرة في :
 السنة الثانية من املرحلة التحضيرية للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية بعنوان السنة الجامعية
 2018-2017والذين اجتازوا االمتحان النهائي بنجاح.
 الطلبة املسجلون سنة املناظرة في السنة الثانية من اإلجازات األساسية التالية واملرتقون إلى السنة
الثالثة :
 اإلجازات األساسية في اللغة واآلداب والحضارة العربية،

اإلجازات األساسية في اللغة واآلداب والحضارة اإلنجليزية،
اإلجازات األساسية في اللغة والحضارة واألدب الفرنس ي،
اإلجازات األساسية في التاريخ،
اإلجازات األساسية في الجغرافيا،
اإلجازات األساسية في الفلسفة،
يشترط أن يكون املترشحون للمناظرة من حاملي الجنسية التونسية.



يجب على املترشحين أال يكونوا قد تجاوزوا أربعة و عشرون سنة من العمر في تاريخ إجراء
املناظرة.

ب -يشتمل ملف الترشح على الوثائق التالية :









ُ
مطبوعة ترشح تسحب من موقع واب املؤسسة  ، www.ens.rnu.tnتعمر كاملة بكل دقة ووضوح
ُ
وترفق بملف الترشح عند إرساله عن طريق البريد.
وترفق بملف الترشح.
شهادة حضور بعنوان السنة الجامعية 2018-2017ال يتعدى تاريخ إصدارها  3أشهر قبل بداية
املناظرة.
نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
صورة شمسية حديثة العهد،
ظرفان ( )02خالصا معلوم البريد (مضمون الوصول) يحمالن وجوبا إسم و لقب وعنوان املترشح
بكل دقة ووضوح.
نسخة مطابقة لألصل من شهادة النجاح في السنة الثانية بعنوان السنة الجامعية 2018-2017
تلحق بملف الترشح في أجل ال يتجاوز الـ  15يوما قبل تاريخ إجراء املناظرة.

ج -إجراءات املناظرة:
ُ
 تجرى االختبارات الشفاهية للقبول النهائي حسب روزنامة تضبط وتعلق بدار املعلمين العليا إثراإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية للقبول األولي.
 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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