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 بالغ إخباري

ترشحت ومترشحا بانجهتم 03664  

 الجتياز اندورة انعاديت نالمتحان انىطىي نىيم شهادة انبكانىريا 

(8402)دورة يىويه   

أٌ انؼذد اإلجًبنٙ نًخششذبث ٔيخششذٙ انذٔسة انؼبدٚت األكبدًٚٛت انجٕٓٚت نهخشبٛت ٔانخكٍٕٚ يشاكش آسفٙ،  تعهه        

يخششذت ٔيخششخ ػٍ  0104بضٚبدة ، يخششذت ٔيخششذب 03661ْٕ  (،8102َّٕٚٛ )نبكبنٕسٚب ناليخذبٌ انٕطُٙ نُٛم شٓبدة ا

 .% 03.81يخششذت،  بُسبت  80013ٚبهغ ػذد اإلَبد يُٓى . ٔانسُت انًبضٛت

ذب ببنخؼهٛى  يخششذت ٔيخشش 8002ٔ ٔيخششذب ببنخؼهٛى انؼًٕيٙ  يخششذت 60633ٔٚخضًٍ ْزا انؼذد اإلجًبنٙ،          

 يخششذت ٔيخششذب. 3806بهغ ػذد انًخششذٍٛ األدشاس فًٛب  انخصٕصٙ،

 02380) اإللهًٛٛت انثًبَٛت انخببؼت نألكبدًٚٛت، ْٔٙ يشاكشانًخششذٍٛ ػهٗ انًذٚشٚبث انًخششذبث ٔٔٚخٕصع يجًٕع        

يخششذت  6303) ذٕص(، انيخششذت ٔيخششذب 4011(، لهؼت انسشاغُت )يخششذت ٔيخششذب 0306(، آسفٙ )يخششذت ٔيخششذب

يخششذت  8818)ٕٛسفٛت (، انيخششذت ٔيخششذب 8201) انشدبيُت(، يخششذت ٔيخششذب 6100)  صٕٚشة(، انٔيخششذب

  (.يخششذت ٔيخششذب 8130)شٛشبٔة ( ٔٔيخششذب

 66014يخششذت ٔيخششذب،  64420بكبنٕسٚب، فبهغ انًٕدذ نهسُت األٔنٗ أيب يجًٕع انًخششذٍٛ نإليخذبٌ انجٕٓ٘           

 .ببنخؼهٛى انخصٕصٙ يخششذت ٔيخششذب 8003  يُٓى ببنخؼهٛى انؼًٕيٙ ٔ يخششذت ٔيخششذب 

 يشكض ايخذبٌ ببنُسبت ناليخذبٌ  انجٕٓ٘ 000ٔ يشكض ايخذبٌ ببنُسبت نإليخذبٌ انٕطُٙ نهبكبنٕسٚب 030حًج حؼبئت  ٔلذ          

 نهسُت األٔنٗ يٍ سهك انبكبنٕسٚب.  انًٕدذ

يٍ أجم ، اسخٓذفج يخخهف انًذٚشٚبث اإللهًٛٛت، بػبث انخُسٛمٛتحى ػمذ ػذد يٍ االجخًٔاسحببطب بٓزِ انًذطت انٓبيت، فمذ          

كبفت طالع ، كًب حى أيسخجذاث دفخش انًسبطش خذبَبثانًشجؼٛبث انًؤطشة ٔانًؼطٛبث اإلدصبئٛت ٔانخُظٛى انًبد٘ نإليحمبسى 

أيثم ٜنٛبث ٔفك حفؼٛم ػهٗ انخذابٛش انٕاجب احخبرْب نخٓٛٙء انظشٔف انًالئًت الجخٛبص ايخذبَبث انبكبنٕسٚب انًؼٍُٛٛ ٔانًخذخهٍٛ 

ششذبث ٔانًخششذٍٛ فٙ انُضاْت ٔحكبفؤ انفشص، ٔرنك ضًبَب نًصذالٛت ٔيٕثٕلٛت شٓبدة خفٙ جٕ ٚضًٍ دمٕق انًإجشائٓب، 

 انبكبنٕسٚب.

 0ٔ  3ٔ 4، أٚبو 8102سى دٔسة َّٕٚٛ شٓبدة انبكبنٕسٚب بش نُٛم شٓبدةناليخذبٌ انٕطُٙ ٔسخجشٖ ايخذبَبث انذٔسة انؼبدٚت        

 .  8102َّٕٚٛ  8ٔ 0، فٙ دٍٛ سٕف ٚجشٖ االيخذبٌ انجٕٓ٘ نهسُت األٔنٗ يٍ سهك انبكبنٕسٚب ٕٚيٙ 8102َّٕٚٛ  2ٔ

انخٙ حجشٖ حضايُب يغ حفؼٛم اانًششٔع انًُذيج انًخؼهك ببنخمٕٚى ٔااليخذبَبث ٔبًُبسبت ْزِ انًذطت اإلشٓبدٚت انٓبيت،        

حخًُٗ األكبدًٚٛت، انُجبح ٔانخٕفٛك نكبفت انًخششذبث ٔانًخششذٍٛ، ٔحُِٕ  .8104/8161ٔانخٕجّٛ، ضًٍ انشؤٚت االسخشاحٛجٛت 

بكم فئبحٓب ٔيسخٕٚبحٓب، يشٛذة ببألدٔاس اإلٚجببٛت انخٙ حمٕو بٓب جًؼٛبث  ببنؼًم انجبد ٔانًسؤٔل انز٘ حمٕو بّ أسشة انخشبٛت ٔانخكٍٕٚ

نس انًُخخبت ٔيخخهف األجٓضة بانز٘ حمذيّ انسهطبث انًذهٛت ٔانًجكًب حثًٍ انذػى   أيٓبث ٔآببء ٔأٔنٛبء انخهًٛزاث ٔانخاليٛز.

 انًسبػذة انخٙ حمذيٓب انًصبنخ انخبسجٛت ٔكبفت انششكبء ٔانفشلبء ٔٔسبئم اإلػالو.، دٌٔ إغفبل األيُٛت

  

 األكبدًٚٛت انجٕٓٚت نهخشبٛت ٔانخكٍٕٚ

 آسفٙ ـ  يشاكشجٓت 


