
 الجمهـــــوريــــــة الجـــزائـــريـــــــة الـــديمقـــــراطيـــــــة الشـعبيـــــة

 وزارة التعليـــم العــالي و البحــث العـلمـــي وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية

 وتكــنولوجــيات اإلعــالم واالتصال لالتصاالت ة العلياالوطــني املدرسة

 وهران –عبد الحفيظ بوصوف 

 

   2022شهــادة البكـالوريا  فيللناجحين إشعار 

 

 فعبد الحفيظ بوصو  (سابقا  INTTIC،) (ENSTTIC)تكــنولوجــيات اإلعــالم واالتصالو  لالتصاالت ة العلياالوطــني املدرسةفتتح ت

 تصاالتاال»دولة فرع شهادة مهندس  لتحضيرسنوات  5مدته  لتكوين 2022شـهـادة البـكـالــوريا لسنة لحاملي سـجـيل تدورة  بوهران

  ."السـلكيةالو سـلكـية ال

 .معايير خاصةذين تتوفر فيهم الرشحين تاملبعد دراسة ملفات الطلبة الجدد حسب الكفاءة  انتقاءيتم 

 ثالث مراحل: علىالتسجيل ى يجر 

 .(www. ensttic.dz) االنترنتأولي عبر  تسجيل (1

                           :كما يلييحسب  الذي على اساس معيار الترتيب بين املترشحين انتقاء (2

 ؛3الفيزياء( /  نقطة الرياضيات + نقطة+  معدل البكالوريا) 

 .قبولينرشحين املتلملدرسة املتسجيل نهائي في  (3

 

 :الترشحروط ـش

 :الـتـالـية إحــدى الشعبفي  2022 لـدورةشـهادة البــكالـوريا  على حاصالاملترشح  يكون  أن -

 ؛رياضيات 

  ؛رياض يتقني  

 عـلـوم تجـريـبـية. 

 .14/20أو يفوق  يعادل البكالوريافي  همعدليكون  أن -

 .والفيزياءالرياضيات  مادتيكل من  فياألقل  على 16/20 على يكون تحصل أن -

 

 : سيتم اختيار املرشحين بناًء على األولويات التالية:مالحظة مهمة
 

 : الرياضيات وتقني رياض ي1األولوية  -

 : العلوم التجريبية2األولوية  -

 

 2022أوت  06الى  04 من :رنت عبر االنت يلاألو   تسجيلال (1

ة الوطــني باملدرسة لتحاقالترشح لالبالراغبون و  ،الذين يستوفون الشروط املذكورة أعاله ،2022لوريا لدورة اشهادة البك وحامل

املدرسة  موقع التسجيالت املشار اليه في موقع علىبمأل االستمارة  عليهم تكــنولوجــيات اإلعــالم واالتصالو لالتصاالت  العليا

 www.ensttic.dz . 
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 .2022أوت  11يوم  اختيارهم:املترشحين اللذين تم وائم نشر ق (2

 .والقوائم اإلضافيةاملختارين املرشحين وائم قحسب الشعبة  ع املدرسةموق علىيتم نشر 

 

 .2022أوت  16الى  14من  :قائمة األولىلل النهائيالتسجيل تأكيد  (3

 املدرسة.على مستوى  لتأكيد تسجيلهم النهائيلكل شعبة تتم دعوة املرشحين املختارين في القائمة األولى 

 

 ملف التسجيل

 ؛2022 لســنةـهادة البـكالـوريا أصلية لشنسخــة  -

 ؛12رقم  دشهـــادة ميــال  -

 تانشمسي (02تان )صور  -

 

 .2022أوت  21و  18، 17في : اإلضافيةقائمة للالنهائي التسجيل تأكيد  (4

 املدرسةعلى مستوى  لتأكيد تسجيلهم النهائيشعبة  لكلالضافة اتتم دعوة املرشحين املختارين في القائمة 

 

 امــــــــــــــــــــــه
 التسجيل

لذلك نلفت  .2022/2023 الجامعية سنةلل (100) ة ئبم يقدر املدرسة مستوى  على للتسجيل املتوفرةالبيداغوجية عدد املقاعد 

 .املدرسةبانتباه طلبتنا األعزاء أن توفرهم على الشروط املطلوبة ال يمنحهم الحق أليا للتسجيل النهائي 

عن طريق منصة  ،يةجامعال ؤسساتامل إحدى مستوى  علىتختارونه  الذي األكاديمي املسار فيوعليه فأنتم مدعوون للتسجيل  

 .املدرسةبلتحاق لال ترشحكم يجةفي انتظار نت العلمي والبحث العالي التعليمبوزارة  الخاصةالتسجيالت 

 التكوين

لى الطور الثاني يكون عبر معيار الترتيب او (. االنتقال ا02قسم تحضيري ملدة سنتين )ألتكوين على مستوى املدرسة يمر عبر 

 www.ensttic.dz املسابقة )املعلومات التفصيلية موجودة على املوقع 

 

  

 

http://www.ensttic.dz/
http://www.ensttic.dz/

