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 بـــــــلاغ 

 مناــــظرة قبــــول التلاميـــذ بـــدار المعلميـن العلياــــ 

نسانيـة  في  العلوم الأساسيةواختصاــــصاــــت الآداب و العلـوم الإ 

 2022-2023بعنوان السنة الجامعية 

ع ــــــمناظ بفتح واملتعلق 2022  مارس 31 بتاريخ العلمي والبحث العالي التعليم وزير السيد  قرار : المرج  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ      بدار التالميذ قبول  رةـ

 .2023-2022الجامعّية السنة بعنوان األساسّية والعلوم اإلنسانّية والعلوم األدبّية املواد في العليا املعلمين             
 

فت
ُ
ـــــــت ـــ ـــــــ ـــــ ـــالتعليم العالي والبحث العلح بوزارة ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــمناظرة باالختب ميـــ ــ ـــ ـــــ )ما يعادل  ة لقبول التالميذ بالسنة األولىارات الكتابية والشفاهيّ ـ

مين بداّر (الوطنية املوحدةالسنة الثالثة من اإلجازة 
 
ة والع املعل ةالعليا في املواد األدبي  جتازين للسنة  لوم اإلنسانية والعلوم األساسي 

ُ
وامل

ّبنجاح. إجازة أو مرحلة تحضيرية في نهاية السنة الجامعية الحاليةالثانية 

 شروط القبول الأّولي :

 ــــ املناظرة سنة املسجلوّن الطلبة املناظرة في يشارك أن ُيمكن  :  بــ

 بنجاح، النهائي االمتحان اجتازوا والذين اإلنسانية والعلوم األدبية للدراسات التحضيرية املرحلة من الثانية السنة 

 الهندسية، للدراسات التحضيرية املرحلة من الثانية السنة 

 من الثالثة السنة إلى واملرتقون  التالية الوطنية اإلجازات من الثانية السنة: 
  

 العربية، والحضارة واآلداب اللغة في املوحدة الوطنية اإلجازة 

 اإلنجليزية، والحضارة واآلداب اللغة في املوحدة الوطنية اإلجازة 

 الفرنسية، والحضارة واآلداب اللغة في املوحدة الوطنية اإلجازة 

 التاريخ، في املوحدة الوطنية اإلجازة 

 الجغرافيا، في املوحدة الوطنية ا اإلجازة 

 الفلسفة، في املوحدة الوطنية اإلجازة 

 الرياضيات، في املوحدة الوطنية اإلجازة 

 الفيزياء، في املوحدة الوطنية اإلجازة 

 كيمياء-الفيزياء في املوحدة الوطنية ا اإلجازة. 

 

  جرى
ُ
علق بكتابة املناظرات في دار املعلمين العليا االختباراتت

ُ
ضبط وت

ُ
ة للقبول النهائي حسب روزنامة ت ّ        الشفاهي 

ّإثر اإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية للقبول الجزئي.

ّ
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ّ

  ( من العمر عند 24التونسية وأن ال يتجاوزوا أربعة وعشرين سنة )ُيشترط أن يكون املترشحون للمناظرة حاملون للجنسية 

 إجراء املناظرة.أول يوم من 

 تقديم الملفات :

ّ
 

قدم ملفات الترش
ُ
 للمناظرة بمكتب ضبط دار املعلمين العليا  أو عن طريق البريد بداية من تاريخ حت

 بدخول الغاية. 2022جوان  20إلى يوم  2022ماي   09 

 تونس -انيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، القرج1089بطحاء الخيل  8 :  العليادار املعلمين 
 

 :  الترّشح ملّف 

  ّمطلب
 

ر و يُّالترش www.ens.rnu.tnّدار املعلمين العليا :  وابسحب من موقع ح ُيَعم 

  2022-2021مسلمة خالل السداس ي الثاني للسنة الجامعية  2022-2021شهادة حضور بعنوان السنة الجامعية ، 

 شهادة الباكالوريا، نسخة مطابقة لألصل من 

 ،ة  نسخة من بطاقة التعريف الوطني 

 ّتؤخذ وجها على خلفية فاتحة اللون،  ورة شمسية حديثةص

 عنوان املترشح اسم ولقب ّون وجوبا مضمون الوصول يحماّلمعلوم البريد ( خالصا 02ان )ظرف،ّ

  لحق بملف الترشح قبل تاريخ 2022-2021 نسخة مطابقة لألصل من شهادة النجاح في السنة الثانية بعنوان السنة الجامعية
ُ
 2022جوان  30 ت

ــــــ:بالنسبة ل ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

ّطلبة اإلجازات في املواد األدبية والعلوم اإلنسانية/1

ّ،العلوم األساسية/طلبة اإلجازات في 2

ّ،لبة املعاهد التحضيرية للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية/ط3

 .من اإلستظهار بشهادة النجاح راسات الهندسيةُيعفى طلبة املراحل التحضيرية للد

ّ
   ا :د  ــــــــــــــم جــــــــــــاــــــــه  

 

رسال والوصول ختم البريد وي عتمد  غلق قائمة الترشحات،رفض كل ملف ترّشح يصل بعد ي    لمعرفة تـاريخ الإ 

 .  أو تـاريخ التسجيل بمكتب ضبط دار المعلمين العليا.

 

 مدير دار المعلمين العليا


