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 : انذٕٚاٌ انرَٕغٙ نهرجاسج ػٍ  فرخ يُاظشج خاسجٛح الَرذاب يُٓذعٍٛ ٔ يرظشفٍٛ ٔفٍُٛٛ عايٍٛٛ ٔ يهذمٙ إداسج ٔرنك طثما نهثٛاَاخ انٕاسدج تانجذٔل انرانٙ ٚؼهٍ 

انخطّح 
انًؼشٔضح 

 نهرُاظش
 انٕثائك انًطهٕتح ششٔط انًشاسكح طٛغح إجشاء انًُاظشج انؼذد االخرظاص انشٓادج انًطهٕتح

 يُٓذط 

 

انشٓادج انٕطُٛح 

+ تكانٕسٚا )نًُٓذط 

أٔ يا  ( عُٕاخ5

 ٚؼادنٓا

 

 (Industries agro-alimentaires)انظُاػاخ انغزائٛح 
 50  )فشص انًهفاخ- 1 1

%):   
  ٚرى ادرغاب يجًٕع

  : َماط تاػرًادال

يؼذل عُٕاخ أٔ )[ 

 عذاعٛاخ انذساعح  تُجاح

يؼذل  + )( 2ضاسب 

انثكانٕسٚا تُجاح ضاسب 

1)[/3 

 10ٔرنك  إلخرٛاس 

 يرششذٍٛ ػٍ كم خطح

الجرٛاص االخرثاس انُفغٙ 

ٔفٙ طٕسج ذغأ٘ . انرمُٙ

يرششذٍٛ ذؼطٗ االٔنٕٚح 

 .ألكثشْى عُا
 

 االختبار النفسي التقني-  2
(50 %:)      

ٚخضغ انًرششخ فٙ 

االخرثاس انُفغٙ انرمُٙ انٗ 

ذمٛٛى يؼاسفّ فٙ 

االخرظاص ٔيٓاساذّ 

أٌ ٚكٌٕ انًرششخ - 

يرذظال ػهٗ انشٓادج ٔ 

االخرظاص ٔانًغرٕٖ 

 .انذساعٙ انًطهٕب
أٌ ال ٚرجأص عٍ - 

 عُح تراسٚخ 40انًرششخ 

 ًٔٚكٍ 2014  جاَفٙغشج 

 عُح 45ذًذٚذ انغٍ إنٗ 

كذذ ألظٗ فٙ طٕسج 

االعرظٓاس تشٓاداخ ذغجٛم 

تًكرة انرشغٛم ٔانؼًم 

انًغرمم أٔ تًا ٚثثد لٛاو 

انًرششخ تؼًم يذَٙ فؼهٙ 

 تانمطاع انؼًٕيٙ،
أٌ ٚهرضو انًرششخ تانؼًم - 

تكايم ذشاب انجًٕٓسٚح فٙ 

طٕسج اَرذاتّ تانذٕٚاٌ 

 .انرَٕغٙ نهرجاسج

 
اعرًاسج ذششخ ٚمغ عذثٓا - 

يٍ انًمش اإلجرًاػٙ نهذٕٚاٌ أٔ 

أدذ يشاكض انخضٌ ٔانرٕصٚغ 

انراتؼح نّ أ يكاذة انرشغٛم ٔ 

انؼًم انًغرمم ٔذؼًٛشْا تكم 

 دلح،
َغخح يٍ تطالح انرؼشٚف - 

 انٕطُٛح،
 انغٛشج انزاذٛح نهًرششخ،- 
َغخ يجشدج يٍ انشٓاداخ - 

انؼهًٛح ٔتانُغثح نهشٓاداخ 

االجُثٛح ٔانشٓاداخ انظادسج 

ػٍ يؤعغاخ جايؼٛح خاطح 

 ٚجة اسفالٓا تشٓاداخ يؼادنح، 
كشف أػذاد  ايرذاٌ - 

 انثكانٕسٚا،
كشف أػذاد عُٕاخ أٔ - 

عذاعٛاخ انذساعح انجايؼٛح 

 انرٙ ذى انُجاح فٛٓا،
شٓادج ذغجٛم تظفح طانة - 

شغم يغهًح يٍ يكرة ذشغٛم 

 .اإلطاساخ ٔانؼًم انًغرمم

 

 انُٓذعح انكٓشٔيٛكاَٛكٛح 
(Génie Electromécanique) 1 

 يرظشف 

 

شٓادج انذساعاخ 

انًؼًمح أٔ 

تكانٕسٚا )انًاجغرٛش 

أٔ يا  (6 أ 5+ 

 ٚؼادنٓا

 1  (Commerce international)انرجاسج انذٔنٛح 

 Comptabilité ou)انًذاعثح أٔ انًذاعثح ٔانًشالثح ٔانرذلٛك 

Comptabilité, contrôle et audit)  
1 

 s)  (Finance 2انًانٛح

 يرظشف 

شٓادج األعرارٚح 

 4+ تكانٕسٚا )

 أ االجاصج  (عُٕاخ

أٔ يا َظاو ايذ 

 ٚؼادنًٓا

 1 (Comptabilité) انًذاعثح 

 1 (Gestion des ressources humaines) انرظشف فٙ انًٕاسد انثششٚح

 Droit privé ou Sciences)انمإٌَ انخاص  أٔ انؼهٕو انمإََٛح 
juridiques) 1 

 

 Marketing ou Techniquesانرغٕٚك أ انرمُٛاخ انرجاسٚح 
commerciales  

1 

 

 فُٙ عايٙ 

 

 

 فُٙ عايٙ 

شٓادج  انذساعاخ 

 انجايؼٛح انركُٕنٕجٛح
(DUT) 

 5+ تكانٕسٚا ) 

أٔ يا   (عذاعٛاخ

 ٚؼادنٓا

 طُاػاخ غزائٛح أٔ يشالثح جٕدج انًٕاد انغزائٛح
( Industries agroalimentaires ou contrôle des produits 

alimentaires)    
2 

 2 (Génie civil)  انُٓذعح انًذَٛح

 2  (Mécanique)انًٛكاَٛك 

 1 (Electricité)انكٓشتاء  

 إعــــــالن مــــناظــــرة              
 



 

، ٚجة االعرظٓاس تشٓاداخ ذثثد ذغجٛهّ تًكرة انرشغٛم ٔانؼًم انًغرمم تؼُٕاٌ 2014 جاَفٙفٙ طٕسج ذجأص انًرششخ انغٍ انمظٕٖ انًمذسج تـؤستؼٍٛ عُح تراسٚخ غشج  - 
كًا ًٚكٍ االعرظٓاس تًا ٚثثد لٛاو انًرششخ تؼًم يذَٙ فؼهٙ تظفح ػٌٕ يرشتض أٔ يرشعى أٔ  ٔلرٙ أٔ يرؼالذ تاإلداساخ انؼًٕيٛح أٔ . طانة شغم  ششط ذذٍٛٛ انرغجٛم

 .2014ٔفٙ كم األدٕال، ال ٚجة أٌ ٚرجأص عٍ انًرششخ خًغح ٔ أستؼٍٛ عُح تراسٚخ غشج جاَفٙ . تانجًاػاخ انًذهٛح أٔ تانًؤعغاخ ٔانًُشآخ انؼًٕيٛح
 ..ال ٚذك نهًرُاظشٍٚ انرششخ ألكثش يٍ خطح ٔادذج ٔٚرى إنغاء كم انًطانة انظادسج ػٍ انًرششذٍٛ انزٍٚ ال ٚهرضيٌٕ تٓزا انششط - 
 .ال ٚرى لثٕل يهفاخ انًرششذٍٛ انزٍٚ ٚرجأص يغرٕاْى انذساعٙ انًغرٕٖ انًطهٕب أٔ ٚمم ػُّ- 
 .ٚرى  إػالو انًرششذٍٛ انًؼٍُٛٛ تاأليش كراتٛا تًكاٌ ٔذاسٚخ  إجشاء انًُاظشج : ٔ يكاَّانُفغٙ انرمُٙ  ذاسٚخ إجشاء االخرثاس -

 

يــغ  ركش      "2014يُاظشج  اَرذاب خاسجٛح تانذٕٚاٌ انرَٕغٙ نهرجاسج "فٙ ظشٔف يغهمح ذذًم ػثاسج   فؼهٗ انشاغثٍٛ فٙ انًشاسكح فٙ ْزِ انًُاظشج إسعال يهفاخ ذششذٓى 
انذٕٚاٌ :"  ػهـٗ انؼُٕاٌ انرانٙ(ٚرى اػرثاس ذاسٚخ خرى يكرة انثشٚذ)  2014 عثرًثش  9فٙ أجم ال ٚرجأص   ٔرنك  ٔجٕتا ػٍ طشٚك انثشٚذ   فٕق انظشف  ٔ االخرظاص انخطح

ٔ ٚؼرثش  يهغٗ كّم يطهة ذششخ ٚشعم تؼذ اٜجال انًذذدج أٔ كم يطهة غٛش يشفٕق تكايم انٕثائك انًطهٕتح أٔ غٛش يطاتك ".  ذَٕظ1002، َٓج عٕسٚا 65انرَٕغٙ نهرجاسج 
 .نششٔط ْزا اإلػالٌ

                                                                                                 انشئٛظ انًذٚش انؼاو                     
 

 
 

 شٓادج ذمُٙ عايٙ
 (Brevet de 

Technicien 

Supérieur) 
أ شٓادج ذكُٕٚٛح 

يُظشج تانًغرٕٖ 

 انًؼادل نٓا 

 1 (Climatisation)انركٛٛف 

انهغٕٚح ٔلذسذّ ػهٗ 

انرذشٚش تانهغرٍٛ انؼشتٛح ٔ 

  .انفشَغٛح
 

ٚرى ذشذٛة انًرششذٍٛ 

دغة انًجًٕع انجًهٙ 

نهُماط إلخرٛاس انُاجذٍٛ 

دغة ػذد انخطظ 

 .انًؼشٔضح نهرُاظش

ٔفٙ طٕسج ذغأ٘ 

يرششذٍٛ ذؼطٗ االٔنٕٚح 

 .ألكثشْى عُا

يهذك  

 إداسج

 

شٓادج  انذساعاخ 

 انجايؼٛح انركُٕنٕجٛح
(DUT) 

 5+ تكانٕسٚا ) 

أٔ يا   (عذاعٛاخ

 ٚؼادنٓا

 1 (Commerce international)انرجاسج انذٔنٛح 

 1 (Logistique et transport international)انهٕجغرٛك ٔانُمم انذٔنٙ 

 Gestion أٔ انرظشف فٙ انًٕاسد انثششٚح  انرظشف اإللرظاد٘ ٔاإلجرًاػٙ
économique et sociale, Gestion des ressources humaines )) 2 

 et Archives)  (Gestion desٔ األسشٛف  انرظشف فٙ انٕثائك
documents  2 


