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انثاكانىزٌا 2

(فً دانح إػادج انرىجٍه أو إنغاء انرسسٍى ٌجة ذمدٌى انىثائك انًدػًح)اندزاساخ انجايؼٍح 

3

االستدعاء وكم انمساسالث تىجه إنى انعنىان انمركىز     :  (2) 

3

(ج)ذؼسٌف انًرسشخ 1

في  انخانت انمناسبت   (X)ضع  عالمت   :  (1) 

ناجح أو زاسب: أذكس اننتيجت  : (3) 

مطـلب تـرذـح للمنـازرات الورـنوـة للدخـول إلـى مـراحل تـكوين املهـنددـني

.……منـازرة البوولوجوا واجلوولوجوا                                    دورة   
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الوعهد التحضيري للدراساث الهندسيت بالونستير انًؼهد انرذضٍسي نهدزاساخ انهُدسٍح ترىَس

الوعهد العالي للعلىم التطبيقيت والتكنىلىجيا بالوهديت انًدزسح انؼهٍا نهؼهىو وانرمٍُاخ ترىَس 

الوعهد العالي للعلىم الفالحيت بشط هرين انًؼهد انرذضٍسي نهدزاساخ انؼهًٍح وانرمٍُح

الوعهد التحضيري للدراساث الهندسيت بصفاقس الوعهد التحضيري للدراساث الهندسيت بالونار 

الوعهد التحضيري للدراساث الهندسيت بقفصت كهٍح انؼهىو ترىَس

انًؼهد انرذضٍسي نهدزاساخ انهُدسٍح تثُصزخ كليت العلىم بصفاقس

الوعهد العالي للعلىم التطبيقيت و التكنىلىجيا بقابس   الوعهد التحضيري للدراساث الهندسيت بنابل

الوعهد العالي للدراساث التحضيريت في البيىلـىجيا والجيىلـىجيا بسـكرة كليت العلىم بقابس

البعثت الجاهعيت و التربىيت-  هركز باريس    الوعهد العالي للرياضياث التطبيقيت واإلعالهيت بالقيرواى

  خاص باإلدارة

.وتأًَ أنرصو تإزجاع تطالح ذأكٍد انُرٍجح انًرذصم ػهٍها تؼد ذؼًٍسها تانكايم فً اَجال انًذددج درى ال أفمد اإلَرفاع تانُرٍجح انًرذصم ػهٍها

1) 

2) 

3) 

تأٌ  انـًؼهىياخ انىازدج فً يطهثً هرا و انـىثائـك انًضًُح فً يـهف ذسشـذً صذٍذح
(3) 

،

1

وتأًَ اطهؼد ػهى طسق ذُظٍى انـًُاظسج،

2 1

، أصـّسح ػهى شسفً تأَـً ذذصهد ػهى ............................................................................................أسفـهه   (ج)إَـً انـًـًـضً 

(ج)انرازٌخ وإيضاء انـًرسشـخ

انثكانـىزٌا سُـح
(2)

:و نـى أدصم ػهٍها لثم ذنك، كًا أّصسح  ...............  

في انخانت انمناسبت (X)بمسحهت تحضيسيت نهدزاساث انهندسيت  أن يضع عالمت  (ة)غيس انمسجم  (ة)عهى انمتسشح  : (1) 

أذكس سنت انحصىل عهى انبكانىزيا : (2) 

يتستب عهى كم تصسيح خاطئ يقىو به انمتسشح عند تسجيهه في انمناظسة  زفض تسشحه : (3) 

(1)يساكص اإليرذاٌ  4

.  نالطالع ػهى كم انًؼطٍاخ انًرؼهمح ترُظٍى انًُاظساخ تًا فً ذنك انُرائجwww.cningenieur.rnu.tnٌـًكٍ نهًرسشذٍٍ شٌازج يىلغ انىاب 
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