سهك اإلجازة فً انتربٍت
انىنىج نهفصم األول ين يسهك اإلجازة فً انتربٍت نهحاصهٍن عهى شهادة
انبكانىرٌا أو عهى دبهىو يعترف بًعادنتها
تخصص انتعهٍى االبتذائً
 الذتلىهاخ الوتطلثح :شهادج الثاكالىَا أودتلىم هعتشف توعادلتها ،جوُع الشعة
والوضاساخ؛
 طشق االًتقاء :اًتقاء أولٍ للوتششحُي تٌاء علً دساصح الولف وهقاتلح شفىَح:
اًتقاء أولٍ علً أصاس ًقط الوىاد :اللغح العشتُح واللغح الفشًضُح والشَاضُاخالوحصل علُها فٍ االهتحاى الجهىٌ الوىحذ واالهتحاى الىطٌٍ الوىحذ فٍ
الثاكالىسَا ،وكزا الوعذل العام لٌُل شهادج الثاكالىسَا؛
 هقاتلح شفىَح هع لجٌح هي الوؤصضح الوختاسج َتن التشكُز فُها علً:-1القذساخ التىاصلُح واللغىَح للوششح فٍ اللغتُي العشتُح والفشًضُح؛
-2قذساخ الوششح علً التحلُل والخطاب وتذتُش الٌقاط فٍ هىاضُع راخ الصلح
تالثقافح العاهح والعلوُح والقُن والعلىم اإلًضاًُح؛
 -3هذي سغثح واصتعذاد الوششح لوواسصح ههٌح التذسَش.

تخصص انتعهٍى انثانىي
 انذبهىياث انًتطهبت  :شهادج الثاكالىَا الوٌاصثح للتخصص الوطلىب أو دتلىم هعتشف توعادلتها؛

 طشق االًتفاء اًتقاء أولٍ للوتششحُي تٌاء علً دساصح الولف وهقاتلح شفىَح :
انتقاء أونً عهى أساس نقط  :هادتٍ اللغح العشتُح واللغح الفشًضُح وهىاد التخصصالوحصل علُها فٍ االهتحاى الجهىٌ الوىحذ واالهتحاى الىطٌٍ الوىحذ فٍ
الثاكالىسَا ،وكزا الوعذل العام لٌُل شهادج الثاكالىسَا؛
 يقابهت شفىٌت هع لجٌح هي الوؤصضح الوختاسج َتن التشكُز فُها علً :-1القذساخ التىاصلُح واللغىَح للوششح فٍ اللغتُي العشتُح والفشًضُح؛
 -2قذساخ الوششح علً التحلُل والخطاب وتذتُش الٌقاط فٍ هىاضُع راخ الصلح
تالثقافح العاهح والعلوُح والقُن والعلىم اإلًضاًُح؛
 -3هذي سغثح واصتعذاد الوششح لوواسصح ههٌح التذسَش.

اإلجازة انتربىٌت

نىع أو أنىاع انشعب ويسانك انباكهىرٌا عذد انًقاعذ
انًقبىنت نىنىج اإلجازة انتربىٌت انًعنٍت انًطهىبت

اإلجازة التربوية  -التعليم االبتدائي
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اإلجازة التربوية  -التعليم الثانوي
(تخصص  :علوم الحياة واألرض)

الشعب والمسالك العلمية اآلتية :
(PC- SVT- Sciences Maths - Sciences
)Agronomiques

02

*الشعب و المسالك العلمية

اإلجازة التربوية  -التعليم الثانوي
(تخصص  :التربية البدنية والرياضية)

اإلجازة التربوية  -التعليم الثانوي
(تخصص  :التربية اإلسالمية)

*Les titulaire des autres types de bac
doivent obligatoirement justifier d'un
très bon niveau sportif par une
attestation délivrée par une fédération
sportive ou par un club sportif membre
d'une fédération sportive.
Les titulaire d'un bac section sportive,
quelque soit la formule, doivent associer
au dossier d'inscription une pièce
attestant de leur condition.
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