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 -النظـام ا��اخـ��  -
 
  
والتوقيع العقد ��ب أن ي�� أي ��جيل أو إ�ادة ��جيل من قبل ا��تع�� نفسه مع الع�� أنه ��ب أن يكون ��� دراية ك�م�� ���وط هذا  .1

 �ليه واختيار ا��دول ا��م�ي وفقًا ��ق���ات ا��ر��.
 
ية ا��ر��.بعد إر�اع وصل ��ليص ا��وا�� ال����ية �ي غضون ف��ة ��دد م إ��التسجيل �� يعت�� ��ائيا  .2  ن طرف مد��
 
 التسجيل. إ��ام ��ليةكون هناك تغي�� بعد يلن وعند التسجيل  والفوج ا���تارل��ام با��دول ا��م�ي ا����ب ��� ا��تع��  .3
 
 ا��روس.�ا�� ما إذا تعذر ��� ا��تع�� حضور  �يا��بلغ �� ي�� اس��داد  .4
  
 وسي�� استبعاده من ا��ورة ��� الفور من قبل ا��ع��.ا���مية جيل �� يظهر �ي قا��ة التس متع���� يؤ�ذ بع�ن ا��عتبار أي  .5
 
 .أجن�ي �ي هذه ا���مو�ة ��ص��نع منعا باتا حضور ا��ورة ��ي  .6
 
فلن يكون �� ا��ق  ٪50�دد غيابا ته ث��ثة عيابات. إذا تغيب عن أك�� من نصف  �� ���اوز��ط أن ي�� التسا�ح مع غياب ا��تع��  .7

 دة التكو�ن �ي ا��صول ��� ��ا
   
 ا��منية.أمكن دون ��ا�ل ا��داول  الوقت إن. ��كن ل��تع�� أن ��تار التسجيل لتع�� �دة لغات �ي نفس 8
 
  .أو ���ها من ا��ع��مات ا��مت�ان،أ�ل ��و�ن مواعيد  من )(م.ت.م.لمد�ل ا�����نات عند . ��ب ��� ا��تع���ن ��اجعة 9
 

 م.ت.م.ل ).إدارة (ا��دول ا��م�ي او الفوج او ا��ستوى ��وافقة �ي  إ��اء��كن . ��ك� استثنائي 10
   

�دم ا��نضباط أو الس��ك ا��ي يعت�� ���  فعالمن أ فعلكب��ة لس��ك ا��تع���ن دا�ل ا��ر��. أي  أ��ية )(م.ت.م.ل. تو�ي إدارة 11
 الفصل ال��ائي. يعرض ا��تع�� للعقوبة��اه ا�����ن   ��يح 

 
 لس��ك ��� الصحيح أو �دم ا��نضباط �� يعطي ا��ق �ي اس��داد رسوم التسجيل.. الفصل ��بب ا12

 
 .��� مسموحاست�دام ا��واتف ا���مو�� أثناء ا��صص ا��راسية  إن ا��ر��، التد��ن ممنوع �ي مبا�ي. ���� ا��دارة ا��تع���ن بأن 13

 
ً بطلب مس . تصدر ��ادات14 ا��مانة  �ي )(م.ت.م.لإ�ى  مبا��ة-سا�ة 48قبل بق التسجيل فقط �ارج ف��ات التسجيل.ورهنا

  صص ا������ة.ثل�ي ا�� الغيابات��اوز �دد  إذاالتكو�ن  ��ادات����  ��ق�� و ا��عنية.
 سنوات.4أك�� من  م�� �� ��كن ا��طالبة ��ا بعد كو�ن. ��ادات الت15

 
 التقي��.أثناء  الع��مة الك�م��  من ٪50 و��ص��ا ���ئي ا��ختبار ال��ا اجتازوا ا���نل��تع���ن  كو�ن. تصدر ��ادات الت16

 
 

 
 

ً ـل عقـذا ��ثـه  مة.اـ�ي النع (م.ت.م.ل)�� ـا ل��تعـا ملزمً ـدًا أ���قي
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