
 

 

  سيةـتونـمهورية الـالج         

 مي التعليم العـالي والبحث العلوزارة 

                                       اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية 

              

 إلى المعاهد إعادة التوجيهترشح  لمناظرة  بطاقة

العليا للدراسات التكنولوجية 
(1)

 

 1014دورة 
 (:ة)يف بالمترشح التعر -1

 .................................................: .............اللقب  .....................................: .............االسم  

 

                                         : رقم بطاقة التعريف الوطنية  

  

     .............................................................................................: .............العنوان الشخصي  

 ........................: ....الهاتف ........................................................................................    

 

 : البكالوريا -2

 .........................................:  الشعبة  ....................:  الترسيم رقم....................:  ليهاسنة الحصول ع

 

 (: مع ذكر سنوات تأجيل الترسيم و االنقطاع )الدراسات الجامعية  -3

 النتيجة الشعبة المؤسسة السنة الجامعية

........../...........    

.................../..    

 
 

ولوية حسب األ( ة)اختيارات المترشح 4- 
(2)

: 

 (1) الرمز الشعبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

   

   

   

   

                                                                                                        

                                                                                                                     ............... في....................                                                                                                           

                                                                                                      

 (ة)إمضاء المترشح               

 
 

 .وجوبا بالوثائق المبينة ظهر هذاترفق هذه البطاقة  (1)

 .ذكر الرمز لكل شعبة مطلوبة وجوبا مع 2113 ةلسن يرجى الرجوع إلى دليل التوجيه الجامعي (2)
 
 

 41401400 - 41400400: المدينة، الهاتف  –رادس  1002 –نهج القدس   العامة للدراسات التكنولوجية اإلدارة
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 : الوثائق المطلوبة
 

 .ةو ممضا بطاقة الترشح الموجودة بموقع الواب مملوءة -1

 .بالنسبة للشهائد األجنبية نسخة من شهادة البكالوريا أو قرار المعادلة – 1
 1014-1013و  1011/1013بالسنــــة األولى بعنـــوان السنتيـــــن الجـامعيتيــــن م ــــالترسي ةادــــن شهـة مـنسخ – 3

أو نسخة من شهادة تأجيل الترسيم أو نسخة من وصل التسجيل عن بعد في حال عدم اتمام إجراءات الترسيم بالمؤسسة 
 .األصلية

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - 4
اسم و لقب المترشح وعنوانه الكامل  نحمال، يالوصول مضمون أحدهمامعلوم البريد  اخالص ظرفان  – 0

 .والترقيم البريدي
قابض المؤسسات العمومية    باسم ( د30)شهادة في إصدار حّوالة بريدية بقيمة ثالثين دينار  من األصل  -  0
 311414-30: اب الجاري رقمالحس –بن عروسب

إلى اإلدارة ، حصريا عن طريق البريد ،ملفات ترشحهم على الراغبين في الترشح لهذه المناظرة، إرسالف

. 4211فيفري  14يوم  في أجل أقصاه  -2102نهج القدس  رادس المدينة   -العامة للدراسات التكنولوجية 
 .االعتبار تاريخ ختم البريدعين ويؤخذ ب

 

  في 4211مارس  26و  25االمتحانات يومي تجرى: 
 
بالنسبة لشعبة إدارة األعمـــال و شعبة التسويق و  و الثقــــافة العــــــامة باللغة الفرنسية مادتي الريــــاضيـات -

 .شعبة التصرف في تكنولوجيات المعلومات و اإلتصاالت
 

 .بالنسبة لباقي الشعب العامة باللغة الفرنسية والثقافةو الرياضيات العلوم الفيزيائية مواد و هي  13 -
 

 االختبارات يعمواض ارياخت يف ثانوي الرابعة السنة برامج تعتمد. 

 
 يّتم إعالم المترشح بنتيجة المناظرة عن طريق البريد. 

 

  ،بعد األجل المحدد يرسلكل ملف تنقصه أّي وثيقة أو يرفض، بصفة آلية. 
 


