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لممممممميلمد لممممممم ديعلممممممم  دد   ممممممميمدو  ممممممم دف  اومممممممت د لمللتممممممم دد اممممممم    مدودد ممممممماو ادد عبيومممممممي دود و ادد تممممممماد  دودد عد مممممممت مديت  مممممممبدع
 .50/50/1524ات 

 .1524-50-21ف  اوت د لمللت ددحل صل دعلىدتع يمدد تثا بيديت  بدعليلمد ل ديعل  دد   يمدو   دات د

 رن بعد : تسجيل الطلبة الجدد      .2

 .1524-50-50ف  اوت د لمللت دد   ل مددجلا د لمعلاديت  بدعليلمد ل ديعل  دد   يمدو   دات د

 النقلة:التسجيل رن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإرادة التوجيه أو       .3

دتو ي دد مللت دد ذيندمت تدنقلتلمدتودنع  ادت  يللمد  دءديندطعفددجل يع تدتوديندطعفدد إل د اديتم 
 .د1524-50-25 وم د ع ي د لشؤومدد مل  تي دودت  دتاا هد

 معاليم التسجيل :       .4
يكوو د ع وول م اوو ج ل كاوو في بوويم   ووة الليووي ل اوومي ل  يم فسووي  يي كووي ااووبي لعووكقمييفي   اووف  ل   اوو   اوو   اوو في  تنبيهه:   

 م ز في بيآل ة:

    يا  ددي ال د م ديلي:د38.000دللماحلة األولى )السنة األولى والثانية( :  القسط األّول  

 يا  دمديعل  دد51 ن نرٍيديعل  ددالخنعدطدودد اااوقدد  طيند لضم مددال تم عيد+دد0 يا  دديعل  دد تو ي د+دد05)
  يا  ديعل  ددالخنعدطدودتع وني ددحل د ثدد ا  ي دودجل يعي (.د2د ربياد+د

    يا  دد05دللماحلة األولى )السنة األولى والثانية( :  القسط الثاني  



    يا  ددي ال د م ديلي:د40.555دالسنة الثالثة من نظام أمد ::للماحلة الثانية   القسط األّول  

مديعل  د يا  دد51 ن نرٍيديعل  ددالخنعدطدودد اااوقدد  طيند لضم مددال تم عيد+دد0 يا  دديعل  دد تو ي د+دد45)
 دجل يعي (.د يا  ديعل  ددالخنعدطدودتع وني ددحل د ثدد ا  ي دود2د ربياد+د

    يا  دد45ددالسنة الثالثة من نظام أمد ::للماحلة الثانية   القسط الثاني  

    : )يا  ددي ال د م ديلي:د250.555 القسط األول للمراجستيررا )بحث ومهني  

دد تو ي د+دد يا  دد255) ديعل  ددالخنعدطدودد اااوقدد  طيند لضم مددال تم عيد+دد0يعل    يا  دمدد51 ن نرٍي
 دجل يعي (.د يا  ديعل  ددالخنعدطدودتع وني ددحل د ثدد ا  ي دود2يعل  دد ربياد+د

      : يا  د 255.555 القسط الثاني للمراجستيا  
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 دنومم  ديممند)نومم  د اميمم (دصمم  ديوممي د1وصمم د لمم ديعمم  يمدد تومم ي  دددبالنسرربة ىلررى الطلبررة الجرردد : -
 تو بديندد علا.دفمل ا دن ش  دتفمل ا دد تععيفدد  طاي  دنو  ديند شفدتعاد دد ت      ي ,د

 دنومم  ديممند شممفدوصمم د لمم ديعمم  يمدد تومم ي دبالنسرربة ىلررى الطلبررة القرردامى المنتمررين ىلررى الم سسررة : -
د1توم بديمندد علمادودفمل ام دن شم  دتتعاد دد وا ددجل يعي دد وم فق ,دفمل ام دط  مبد لوما ددجل يعيم دد وم فق ,د

 )نو  د امي (.ص  ديوي د

صمم  دد1وصمم د لمم ديعمم  يمددد تومم ي دودددبالنسرربة ىلررى الطلبررة القرردامى القررادمين مررن م سسررة أ ررا  : -
دفمل اممم دن شممم  دتدودشمممل  اديرممم   ادودنوممم ديمممند شممم فددلعممماد د لوممما دتدد وممم فق ,دد)نوممم  د اميممم (يومممي د

 تو بديندد علا.

 الفحص الطبي الجامعي :      .6

ع ممصدتودمبعبديع ممصدصمم  دت   ممي د قممعد مم ا  مدنظممعددإل ممعدءدد مللتمم ددجلمما دد   مممدد ملممقددجلمم يعيدودتاممدالطلبررة الجرردد:   -
 ديعلمدد علادد ع  د إلعالييم دودد لتيميايممم دعيم دد مللتم ددجلما دد م  ل دن يم دتنم د2.0د ملبددجل يعيدطعيقددحمل  زاد لمد

دعليلمددال تظل  دف ص دنيادعدد لفدد ملقد اىدد  عيقدد ا يدو   د ل ا لدعلىدشل  ادد تو ي دوفمل ا دط  ب.

 4102سبتمبا 04و00و01ام تّم ى داع الملفات الطبّية و الحصول رلى وصل اإل داع بمقا المعهد أ ّ       

 فإي  مدد مللت دد قاديىدد قي  دف    مدد ملقدن دد غت ددود   .دالطلبة القدامى:        -



 روزنامة انطالق الدروس :      .7

 تامللقدد ا وسدحوبدد عوزن ي دد ت  ي د:

 تار خ انطالق الدروس  الشعبة

 1524-50-50داألربعاء ماحلة تكو ن المهندسين

 1524-50-21دالجمعة الشعب األ ا  جميع

  تعّين استكمال التسجيل بتوفيا الوثائق المطلوبة المذكورة أراله. -

الطالب الذي ال  لتحق بم ّسسته  الل مرّدة تتجراوز أسربورا منرذ انطرالق الردروس  تعراب للعقوبرات    -
 المنصوص رليها بالنظام الدا لي.

 


