
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 البحث العلميوزارة التعليم العالي و 

  سيدي بلعباس–جامعة جياللي ليابس 
                                                       التسيير وعلوم التجاريةو  االقتصادية العلوم كلية
 بالطلبة لقةالمتع والمسائل بالدراسات المكلفة العمادة نيابة

 النـــــــــــإع
إيداع الملفات ولى أن عملية أسنة ماستر الثاني الطور للتسجيل في المترشحين نعلم كافة 
وإلى غاية  01/01/1108 األربعاءيوم  التسجيالت النهائية ستكون إبتداءًا منمن أجل 

 . 08/01/1108 يوم الخميس
 الملف النهائي:

 التسيير بسيدي بلعباس: وعلوم التجاريةو  االقتصادية وممن كلية العلالجدد للمتخرجين 
 دج(022وصل حقوق التسجيل ) ①
رضية الرقمية بالنسبة للمقبولني، أما بالنسبة للطلبة املوجودون يف القائمة اإلحتياطية أو غري إستمارة قبول حتمل وتطبع من األ ②

 .(Fiche de Vœux)الرتشح والرغبات املقبولني على األرضية الرقمية جيب إرفاق امللف بإستمارة 
، أما بالنسبة للذين يشتغلون لدى القطاع اخلاص جيب إرفاق الرتخيص بشهادة ترخيص بالدراسة بالنسبة للطلبة األجراء ③

 .(CASNOS)اإلنتساب من مصاحل صندوق الضمان اإلجتماعي للعمال غري األجراء 
صندوق الضمان اإلجتماعي للعمال األجراء اإلنتساب مسلمة من طرف مصاحل )شهادة عدم  أما بالنسبة للطلبة غري األجراء ④

 .(CNAS-CASNOS)وغري األجراء 
 عليه.مصادق و  آخر موقعتصريح شريف بعدم تسجيل ⑤

 للمتخرجين من خارج جامعة سيدي بلعباس:

 دج(022وصل حقوق التسجيل ) ①
 إستمارة قبول حتمل وتطبع من األرضية الرقمية.②

ترخيص بالدراسة بالنسبة للطلبة األجراء، أما بالنسبة للذين يشتغلون لدى القطاع اخلاص جيب إرفاق الرتخيص بشهادة ③
 .(CASNOS)اإلنتساب من مصاحل صندوق الضمان اإلجتماعي للعمال غري األجراء 

 



ضمان اإلجتماعي للعمال األجراء )شهادة عدم اإلنتساب مسلمة من طرف مصاحل صندوق ال أما بالنسبة للطلبة غري األجراء④
 .(CNAS-CASNOS)وغري األجراء 

 + نسخة من شهادة الليسانس.كشوف النقاط األصلية ملسار التكوين يف اجلامعةكشف نقاط البكالوريا األصلي+   ⑤
 عليه.ومصادق  آخر موقعتصريح شريف بعدم تسجيل  ⑥
 التأدييب.شهادة عدم املثول أمام اجمللس ⑦
 .مشسيةصورة  أربع ⑧

 
 مالحظات هامة

من الموقع  أو الطعون لدى أمانة رئيس القسم المعني، أو تحملالتصريح الشرفي  تسحب إستمارة①
 www.univ-sba.dz/fsecg اإللكتروني للكلية

 ال يقبل أي ملف غير مكتمل .②

فق معدالت وشفافية و  ءات لضمان تسجيل الطلبة بكل عدالةتلتزم إدارة الكلية بإتخاذ كافة اإلجرا ③
 الترتيب وحسب بطاقة الرغبات والتوجيه.

 

 رئيس القسم                                                 

 


