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2017/2018 مسابلت لاللخحاق بالخكىيً في العىر الثالث إغالن غً  

 الامخحان مىاد مساراث الخكىيً امللبىلت غذد املىاصب املفخىحت غىىان الذكخىراه الشػبت امليذان

 املالي و البىكي ماستر في الاكخصاد - 06 ججارة و حسىيم الخجاريتالػلىم  الػلىم الاكخصادًت،الدسيير و الخجارة

 حسيير غمىمي ماستر  -

 ماستر محاسبت-

 ماستر في الخجارة و الدسيير -

 حباًت ملاوالجيت  -

 حسىيم الخذماث-

 

 

 (1.5ساغت و هصف )واملّذة  01حصاا املػام  لا   املادة ألاولى:

 (02واملّذة ساغخان ) 03املػام   رياضياث ماليت املادة الثاهيت:

 

 

 

 جكىيً ملف الترشح مً الىثائم الخاليت:

 ظلب خعي ًحم  البياهاث الخاصت باملترشح )الػىىان، البًرذ لالكترووي، الهاجف ...(    -1

 وسخت ظبم ألاص  مً شهادة البكالىريا    -2

 وسخت ظبم ألاص  مً شهادحي العىر ألاول والعىر الثاوي )ليساوس، ماستر(    -3

 املاستر وسخت ظبم ألاص  غً كشىف الىلاط لك  مً العىر ألاول والعىر الثاوي معابم للمسار الذراس ي في الليساوس و    -4

 فلت لذبلىم املاستروسخت ظبم ألاص  غً الىثيلت الىصفيت للمػارف واملؤهالث املكدسبت املز     -5

 صىرجان شمسيخان    -6

 جزخيص مً الهيئت املسخخذمت للمترشحين ألاحزاا    -7

 ظزفً بزيذًان مػىىهان و بعىابؼ بزيذًت -8



 جصزيح شزفي بػذم الػم  باليسبت لغير ألاحزاا.    -8

 حػهذ بااللتزام بلىاهين املسابلت .    -9

 .إًذاع ملفاث جزشحهم لذي هيابت مذًزيت الجامػت للذراساث الػليافػلى العلبت الزاغبين في املشاركت 

 جىاريخ مهمت

 -ظزيم أم البىاقي -ااا مً الساغت الىاحذة سوالا باملجمؼ الجامعي بالحامت  ابخذ 2017أكخىبز  28جاريخ إحزاا املسابلت السبذ  -

 ًىميا ابخذااا مً الساغت الخاسػت صباحا إلى الساغت الزابػت مسااا   2017  أكخىبز  02 الاثىينًىم  و الدسجي  لالكترووي لاحباري عالق غمليت اسخالم امللفاث اه -

 .آخز أح  إلًذاع ملفاث الترشح أكخىبز غلى الساغت الزابػت مسااا  09 سيكىن ًىم لاثىين -

  2017أكخىبز  12ىم الخميس سيكىن ًمىكؼ الجامػت  غبر  ن غً اللائمت ألاوليتلاغال  -

 أكخىبز  غلى الساغت الزابػت مسااا. 22أكخىبز إلى غاًت ألاحذ   13العػىن سيكىن ًىم آحال افخخاح  -

 أكخىبز غبر مىكؼ الجامػت. 23لاغالن غً اللائمت النهائيت للمترشحين امللبىلين الحخياس امخحاهاث املسابلت سيكىن ًىم لاثىين  -

   :هـــــام حـــذا

 .للجامػت املزاحػت الذوريت للمىكؼ لالكترووي  غلى املترشحين -

 -ظزيم أم البىاقي–باملجمؼ الجامعي بالحامت    -A– باملذرججىدع ملفاث الترشح بصفت شخصيت  -

 ك  ملف غير كام  أو غير معابم ًزفض  -

 الشهاداث املػادلت للماستر جخضؼ للخلييم مً ظزف لجىت الخكىيً في الذكخىراه. -

  مالحظت 

للترشح ملسابلت دكخىراه"حسىيم و ججارة" مؼ ضزورة إرفاق ملف الترشح الجذًذ بخػهذ ليكً في غلم املترشحين امللبىلين الحخياس مسابلت الذكخىراه 'اكخصاد البيئت و الخىميت املسخذامت " أهه بئمكانهم إًذاع ملفاث حذًذة         

، و ال حػني هذه املالحظت 'اكخصاد البيئت و الخىميت املسخذامت " و في حالت غذم كبىله ًحخفظ بدسجيله في دكخىراه  خصاد البيئت و الخىميت املسخذامت( في حالت كبىل ملفهبالخىاسل غً احخياس املسابلت ألاولى)اك كخابي مصادق غليه

 لذكخىراه "الدسىيم و الخجارة" باليسبتاملترشحين ألول مزة 

 مذًــــز الجامػـــت                                                                                                                                                                                                                                                                        


