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  ط ة  ن  ج م ب ئ ت     ظ   
 

 . ن      ن     ب  فئت   ن   شح ب ئ ت     ظ      .1

 

 .( نب  جت ج  به )   ن     في  نف  ة  ن    ة ب ن  بت نكم فئت  .2

 

  ن  عت  ن  س ت صب ح   نى  ن    ت عش  صب ح :    ن  .3

 
ايذاع مهف انتزشيح نهتباري عهى انمىاصب انشاغزة بالئحت االوتظار انمتكُن مه انُثائك 

 : انتانيت

  وسخت مصادق عهيٍا مه انباكهُريا

 وسخت مه انبطالت انُطىيت 

 وسخت مه بيان انىمظ 

 

 :  ن  عت  ن  ح ة ب    ن   ل .4

االعالن عه الئحت انممبُنيه َ تسجيم انممبُنيه خالل ٌذي انفتزة 

 

انُاجب حضُرٌم  (انتُاريخ جاوبً )انفتزة

 1المترشحون الواردة اسمائهم في الئحة االنتظار رقم  االولى

المترشحون الذين حضروا خالل الفترة االولى ولم   الثانية
 يسمح لهم ترتيبهم بالتسجيل

  2المترشحون الواردة اسمائهم في الئحة االنتظار رقم 

  يستبعد من هذه الفئة الذين سبق لهم التسجيل
 .وسحبوا ملفات الترشيح

المترشحون الواردة اسمائهم في الالئحة الرئيسية   الثالثة
 والئحة االنتظار الغير مسجلين 

  يستبعد من هذه الفئة الذين سبق لهم التسجيل
 .وسحبوا ملفات الترشيح
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يظطزح انتظجٍم انخبصخ ثًزشحً نٕائح االَتظبر 
 

  2017 يبي08 ثتبرٌخ 062/17 االطتحمبق ٔفً حذٔد انًمبعذ انشبغزح ٔفك انجذٔنخ اطفهّ انٕاردح ثبنًذكزح ةطٍتى تظجٍم يزشحً نٕائح االَتظبر حض

 

 انفتزح االٔنى
 

 انٕثبئك
فتزح اٌذاع تكًهخ انًهف 

 انفئخ
انفتزح 

ECT-ECS PCSI-TSI MPSI 

انٕثٍمخ األصهٍخ نهجكبنٕرٌب 

 ثٍبٌ انُمظ نثالث طُٕاد يصبدق عهٍّ+ 

 َظخخ يٍ انجطبلخ انٕطٍُخ  +

 

   يوليوز28يوم 

 ن  م

 إلى الساعة 9الساعة 

11 

  يوليوز27يوم 

 نم

 إلى 9الساعة 

 11الساعة 

  يوليوز26يوم 

 نم

 إلى 9الساعة 

 11الساعة 

 االولى االولى

 

 

 

 

 

 ادأتُبٌ اكبدٌز- االلهًٍٍخ انًذٌزٌخ

 انثبٌَٕخ انتأٍْهٍخ يحًذ رضب انظالٔي

 يزكش األلظبو انتحضٍزٌخ نهًذارص انعهٍب

AMMAS N TIDLWIN N ASMMETG 
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يظطزح انتظجٍم انخبصخ ثًزشحً نٕائح االَتظبر 
 

  2017 يبي08 ثتبرٌخ 062/17 االطتحمبق ٔفً حذٔد انًمبعذ انشبغزح ٔفك انجذٔنخ اطفهّ انٕاردح ثبنًذكزح ةطٍتى تظجٍم يزشحً نٕائح االَتظبر حض

 

 انفتزح انثبٍَخ
 

 انٕثبئك
فتزح اٌذاع تكًهخ انًهف 

 انفئخ
انفتزح 

ECT-ECS PCSI-TSI MPSI 

انٕثٍمخ األصهٍخ نهجكبنٕرٌب 

 ثٍبٌ انُمظ نثالث طُٕاد يصبدق عهٍّ+ 

 َظخخ يٍ انجطبلخ انٕطٍُخ  +

 ن شتنبر م09يوم 

 إلى الساعة 9الساعة 

11 

 ن شتنبر م08يوم 

 إلى 9الساعة 

 11الساعة 

 ن شتنبر م07يوم 

 إلى 9الساعة 

 11الساعة 

 الثانية

(1) 
 الثانية

 

 .ٌجت عهى انًزشحٍٍ انذٌٍ حضزٔا خالل انفتزح االٔنى ٔنى ٌظًح نٓى تزتٍجٓى ثبنتظجٍم انحضٕر خالل ْذِ انفتزح انثبٍَخ: (1)

 

 

 

 

 

 

 ادأتُبٌ اكبدٌز- االلهًٍٍخ انًذٌزٌخ

 انثبٌَٕخ انتأٍْهٍخ يحًذ رضب انظالٔي

 يزكش األلظبو انتحضٍزٌخ نهًذارص انعهٍب

AMMAS N TIDLWIN N ASMMETG 
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يظطزح انتظجٍم انخبصخ ثًزشحً نٕائح االَتظبر 

 
  2017 يبي08 ثتبرٌخ 062/17 االطتحمبق ٔفً حذٔد انًمبعذ انشبغزح ٔفك انجذٔنخ اطفهّ انٕاردح ثبنًذكزح ةطٍتى تظجٍم يزشحً نٕائح االَتظبر حض

 

 انفتزح انثبنثخ
 

 انٕثبئك
فتزح اٌذاع تكًهخ انًهف 

 انفئخ
انفتزح 

ECT-ECS PCSI-TSI MPSI 

انٕثٍمخ األصهٍخ نهجكبنٕرٌب 

 ثٍبٌ انُمظ نثالث طُٕاد يصبدق عهٍّ+ 

 َظخخ يٍ انجطبلخ انٕطٍُخ  +

 شتنبر 20يوم 

 إلى 9 الساعة نم

 11الساعة 

 شتنبر 19يوم 

 إلى 9 الساعة نم

 11الساعة 

 شتنبر 18يوم 

 إلى 9 الساعة نم

 11الساعة 

المرشحون : الثالثة

وغير  (2)المرتبون

( 3)المسجلون  انثبنثخ

 

 

. ًٌكٍ نكم انًتزشحٍٍ انٕاردح اطًبئٓى فً انالئحخ انزئٍظٍخ ٔالئحخ االَتظبر ٔغٍز انًظجهٍٍ انحضٕر خالل ْذِ انفتزح: (2) 

. ٌظتجعذ يٍ ْذِ انفئخ انذٌٍ طجك نٓى انتظجٍم ٔطحجٕا يهفبد انتزشٍح:(3)
 

 

 

 ادأتُبٌ اكبدٌز- االلهًٍٍخ انًذٌزٌخ

 انثبٌَٕخ انتأٍْهٍخ يحًذ رضب انظالٔي

 يزكش األلظبو انتحضٍزٌخ نهًذارص انعهٍب

AMMAS N TIDLWIN N ASMMETG 
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