
1/2  

  
 ةقاطب يجوغاديبلا رارمتسلاا – 91( دیفوك) انوروك سوريف

 يناثلا كلسلا ذیملات ءايلوأ
 
 

 

 :ةيوناثلا وأ ةيدادعلإاب سردی لفطل (مأ وأ بأ) يلو انأ
 

 مسا فرعي ھنأو " يمقرلا يبتكم " )ENT( صاخلا يمقرلا لمعلا ءاضفب لاصتا هيدل (يتنبا وأ) ينبا نأ دكأتأ
 ، ةجاحلا دنع .لاصتلاا ھنكمی فیك فرعی ھنأو رسلا ةملكو مدختسملا

 صوصنلا رتفد ، ةلسارم ، لاصتا) ةیمقرلا تامدخلا مهأ يف ةدعاسملا بيتك ةراشتسا يناكمإب
ةيلزنملا تابجاولاو )...   : طبارلا ىلع لاصتلااب 

https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#colleges 
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#lycees 

 
 .ةيعضولاب ةقلعتملا ةمھملا رابخلأا ىلع علاطلإل ةسسؤملا عقوم اذكو تلاسارملاو يمقرلا عقوملا ماظتناب ب قرتأ
 .ةثدحتسملا تاميلعتلا ىلع علاطلإل ةھجلاو (ةباينلا) ةیميداكلأا ي   ع  قومب لصتأ ، ریوطتلل ةلباق ةیعضولا ن   أ مكحبو

  نأو ةذتاسلأا تاميلعت ىلع علطيل تنرتنلأا ىلع هباسح ينبا حتفی نأ ىلع صرحأ
  .ةبولطملا ضورفلا زاجناب موقی
  ينبا حلاصل باسح حتفب موقأ ،ذيملتلا لمع ةعباتم جمانرب ةسسؤملا تراتخا اذا
 ةسسؤملا قلاغا مت اذا "  ةیواز يف (دينكلل ةعباتلا) دع ب نع ملعتلا (عقوم) ةيمقر ةصنم ىلع (يتنبا وأ)
  اذه حتفل تنرتنا طبارب لصوتأ .ةينقتلا هذه لامعتسا ىلع هدعاسأو " تيبلاب يمسق
  .باسحلا

  .ةسسؤملاب لصتأ وأ يمقرلا لمعلا ءاضف حتفأ ،كلذ سكع ىلع
 

 دل سيل وأ كلذ رذعت اذا .تاميلعتلا ي قلتل ريدملاب وأ فرشملا ذاتسلأاب لصتأ نأ ،تنرتنلأاب لاصتا يأ ي

 را قرا 

 او  ا ةرازو

 هملعت لصاوي يك امئاق ةسسؤملاب ھلاصتا ىقبي ،ذيملتلل تيبلاب ثوكملا ةفصو دوجو وأ ةسسؤملا قلاغا ةلاح يف
 ذيملت جاتحی .لا مأ تنرتنلأاب لاصتا ھل ناك أ ،يجوغاديبلا رارمتسلاا اذه نم ذيملت لك ديفتسی نأ وه مھملا .ةفلتخم لاكشأب

 ريدملاو ةذتاسلأا نم لك صرحی .تاینقتلاو دراوملا كلاتما نم ھنیكمت يف ةدعاسملا ىلا يناثلا كلسلا
 ةلاح يف .هاوتسمل ةمئلاملا دراوملا ىلا عوجرلاب ھمیلعت ةلصاومو ةیوقت نم ذيملت لك نكمتي نأ ىلع شيتفتلا ةئیھ معدب

 هملعت لصاوي يك امئاق ةسسؤملاب ھلاصتا ىقبي ،ذيملتلل تيبلاب ثوكملا ةفصو دوجو وأ ةسسؤملا قلاغا
 ذيملت جاتحی .لا مأ تنرتنلأاب لاصتا ھل ناك أ ،يجوغاديبلا رارمتسلاا اذه نم ذيملت لك ديفتسی نأ وه مھملا .ةفلتخم لاكشأب

 ريدملاو ةذتاسلأا نم لك صرحی .تاینقتلاو دراوملا كلاتما نم ھنیكمت يف ةدعاسملا ىلا يناثلا كلسلا
 .هاوتسمل ةمئلاملا دراوملا ىلا عوجرلاب ھمیلعت ةلصاومو ةیوقت نم ذيملت لك نكمتي نأ ىلع شيتفتلا ةئیھ معدب



2/2  

 

 ةا ا  ()  ر  ذُ◌أ


