
 
جامعة زيان عاشور بالجمفة 

كمية العموم االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير 
: ...................... إعــالن رقم 

: ............................  التاريخ 
 

(طهبت انُظاو انقذٌى) رإػــــــــالٌ نهخزشح نهًا سج  

 
 انًُشور  انوساري ، ٔانًتعهمح تإعادج  تطثٛك 12/10/2011 انًؤرخت فً 2011/ث.و .ع . ث . و /530: انخؼهًٍت انوسارٌت رقى تطثٛما ألحكاو 

انتسجٛم فٙ انًاستز نهًتزشحٍٛ انحاصهٍٛ  )يُّ  03انُقطت  انخاص تانتسجٛم فٙ دراساخ انًاستز خاصح 11/10/2010 انًؤرخ فً 06رقى 

، تعهٍ كهٛح انعهٕو االلتصادٚح ٔانعهٕو انتجارٚح ٔعهٕو انتسٛٛز عٍ  فتح انتسجٛم فٙ ( سُٕاخ 4+ تكانٕرٚا : عهٗ انهٛساَس فٙ انُظاو انمذٚى 

يانٍت وبُوك ـــ يحاسبت :  فٙ تخصصاخ انًاستز انًفتٕحح عهٗ يستٕٖ انكهٛح ْٔٙ 2011/2012نهسُت انجايؼٍت انًاستز نطهثح انُظاو انمذٚى 

 حذقٍق ويزاقبت ــ احصال حسوٌقً
 

 :أوال ـ ٌخضغ انخسجٍم فً انًاسخز نهؼوايم انخانٍت
 .  (ػبت ػهوو انخسٍٍز، شؼبت ػهوو حجارٌت ششؼبت انؼهوو االقخصادٌت ،  )ـ أٌ ٚكٌٕ انًتزشح حائز عهٗ شٓادج نٛساَس َظاو لذٚى فٙ 

 ـ طالح االستٛعاب ٔانتأطٛز انًتاحح تانكهٛح

حسب يزاسهت  يذٌزٌت انخكوٌٍ )ٌخى حزحٍب انًهفاث انًقبونت حسب انًؼذل  بانزجوع انى انصٍغت انًذكورة أدَاِ ،  :ثاٍَا حزحٍب انًهفاث

02/12/2006ث انًؤرخت فً . ع . ث . و/183انؼانً فً انخذرج بانوسارة رقى   

 

 (Moy ) Classement  =  
:حٛث   

عذد سُٕاخ انتكٍٕٚ   : nــ 

  (...  نًا ٚكزر يزتٍٛ 2=  عُذيا ٚكزر يزج ٔاحذج ، 1= عُذيا الٚكزر انطانة انسُح ، 0 = )انتأخز فٙ انسُح انذراسٛح نهًسار  : Riــ 

 ( عُذيا ُٚجح انطانة فٙ انذٔرج االستذراكٛح 0.5=  عُذيا ُٚجح انطانة فٙ دٔرج جٕاٌ ، 0 =): يعايم تصحٛح انًعذل انسُٕ٘  : Siــ 

 i يعذل انسُح :   Moyi  

 

: ٚتكٌٕ يهف انتزشح إنزايٛا يٍ انٕثائك انتانٛح :يكوَاث يهف انخزشح/ثانثا   

(تسحة يٍ يكتة انتسجٛم)ـ استًارج يعهٕياخ   

 ـ طهة خطٙ نهتزشح

 ـ صٕرج شًسٛح 

 ــ شٓادج يٛالد حذٚثح

 ـ َسخح يصادق عهٛٓا يٍ شٓادج انثاكانٕرٚا

 ـ َسخح يصادق عهٛٓا يٍ شٓادج نٛساَس فٙ انتخصصاخ انًذكٕرج أعالِ

(يع احضار انكشٕف األصهٛح نهتأكذ فٙ حُّٛ ٔإرجاعٓا نهًتزشح )ـ َسخح يصادق عهٛٓا يٍ كشٕف انُماط سُٕاخ انذراسح   

(نهًتزشحٍٛ يٍ خارج انكهٛح  )ـ شٓادج حسٍ انسٛزج ٔانسهٕن   

:آجال إٌذاع يهفاث انخزشح / رابؼا   
 وذلك خالل الفترة من مدخل الكمية خالل أيام العمل عمى مستوى  المكتب المخصص بالتسجيالت عند يدا بيدتودع ممفات الترشح 

  بعد الظهر14:00 الى 08:30 نوفمبر ،وذلك  يوميا من الساعة 03 أكتوبر الى يوم الخميس 30يوم األحد  
 

 

 ػًٍذ انكهٍت


