هإسست هسدذ السسي الثاًً بالذاس البٍضاء
أمادٌوٍت الفٌىى الخقلٍذٌت
ئعالى عي هباساة ولىج السٌت األولى للخنىٌي فً في الخظ
حٌظن أمادٌوٍت الفٌىى الخقلٍذٌت ٌىم السبج  08شتىبر ; 620هباساة لىلىج السٌت األولى للخنىٌي فً في الخظ.

شروط ولىج المباراة
ٌشاسك فً هباساة ولىج الخنىٌي فً في الخظ الوخششسىى هي خٌسٍت هغشبٍت الزٌي حخشاوذ أعواسهن بٍي  18و  30سٌت فً
حاسٌخ الوباساة والزٌي أحوىا دساسخهن ئلى ًهاٌت السٌت الخخاهٍت هي سلل البنالىسٌا و الزٌي ٌخن ئًخقاؤهن هي طشف األمادٌوٍت،
بٌاء على الٌقظ الوسصل علٍها فً السٌت األولى و الثاًٍت هي البنالىسٌا و على ًوارج هي خطىط و صخاسف الوخششر .

ه ى ا د ا ال ه خ س ا ى
ٌشول اإلهخساى النخابً الوىاد الخالٍت :
 مىضىع كتابي في الخظ العربي
 مىضىع تطبيقي في الخظ العربي

ٌخعٍي على الوخششسٍي الٌاخسٍي فً االهخساى النخابً اخخٍاص اهخساى شفىي فً شنل هقابلت هع لدٌت هي خبشاء فً الخظ.

هلف الخششٍر
ٌخن حسوٍل ئسخواسة الخششٍر هي الوىقع اإللنخشوًً لألمادٌوٍت.
ٌخنىى هلف الخششٍر هي الىثائق الخالٍت :
 ئسخواسة الخششٍر هعبأة هي طشف الوخششر.
ً سخت هي بطاقت الخعشٌف الىطٌٍت.
ً سخت هي مشف الٌقظ الوسصل علٍها فً السٌت االولى و الثاًٍت هي البنالىسٌا.
 صىسحاى فىحىغشافٍخاى زذٌثخاى.
ً وارج هي خطىط و صخاسف الوخششر.
حقذم هلفاث الخششٍر أو حشسل عبش البشٌذ ئلى :أمادٌوٍت الفٌىى الخقلٍذٌت ،هسدذ السسي الثاًً بالذاس البٍضاء ،صًقت حضًٍج،
ئلى غاٌت ٌىم  70شتىبر  . 8702الحقبل الولفاث الخً سخصل ئلى األمادٌوٍت بعذ هزا الخاسٌخ.

ا ال ع ال ى ع ي ا ل ٌ خ ا ئ ح
ٌخن االعالى عي لىائر الوقبىلٍي الخخٍاص االهخساى النخابً و لىائر الوقبىلٍي الخخٍاص االهخساى الشفىي و مزا لىائر الٌاخسٍي
بصفت ًهائٍت و لىائر اإلًخظاس  ،بوقش األمادٌوٍت و عبش شبنت األًخشًٍج فً الوىقع اإللنخشوًً ألمادٌوٍت الفٌىى الخقلٍذٌت،
وٌعخبش رلل بوثابت اسخذعاء.

أكاديميت الفىىن التقليذيت ،مسجذ الحسه الثاوي بالذارالبيضاء ،زوقت تسويت
الهاتف 28667:22:0/28666922;< :
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