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إػالٌ ػٍ يسببمت وطٍُت نالنخحبق ببنخكىٌٍ فً انطىر انثبنث (زكخىراِ ل.و.ز) 2012/2012
CONCOURS NATIONALE d’accès au 3ème cycle DOCTORAT LMD 2017/2018

حبؼب نهمزاراث انىسارٌت انخبنٍت:

 لزار رلى  547انًؤرخ فً  02جىاٌ  2016انذي ٌحسز كٍفٍبث حُظٍى انخكىٌٍ فً انطىر
انثبنث وشزوط إػساز أطزوحت انسكخىراِ ويُبلشخهب.

 لزار رلى : 834انًؤرخ فً  27جىٌهٍت ٌ 2017خضًٍ حأهٍم انًزكش انجبيؼً يغٍُت نضًبٌ
انخكىٌٍ نٍُم شهبزة انسكخىراِ وٌحسز ػسز انًُبصب انًفخىحت بؼُىاٌ انسُت انجبيؼٍت - 2017
.8102

 انخؼهًٍت رلى  /424و.ع.ث.ث.ع/و.ث.ز.ث.ج 8102 /انًؤرذت فً  ،8102/12/82انًخؼهمت
بكٍفٍبث حُظٍى يسببمت االنخحبق ببنخكىٌٍ فً انطىر انثبنث يٍ أجم انحصىل ػهى شهبزة
انسكخىراِ.
 انخؼهًٍت رلى  /498و.ع.ث.ث.ع/و.ث.ز.ث.ج8102 /انًؤرذت فً  8102/12/10انًخؼهمت
بكٍفٍبث حُظٍى يسببمت االنخحبق ببنخكىٌٍ فً انطىر انثبنث يٍ أجم انحصىل ػهى شهبزة
انسكخىراِ ،انًخًًت نهخؼهًٍت رلى /424و.ع.ث.ث.ع/و.ث.ز.ث.ج 8102 /انًؤرذت فً
 8102/12/82انًخؼهمت بكٍفٍبث حُظٍى يسببمت االنخحبق ببنخكىٌٍ فً انطىر انثبنث يٍ أجم
انحصىل ػهى شهبزة انسكخىراِ.

ٌُظى انًزكش انجبيؼً "يغٍُت" يسببمت وطٍُت نالنخحبق ببنخكىٌٍ فً انطىر انثبنث  -زكخىراِ - LMD
بؼُىاٌ انسُت انجبيؼٍت  8102-8102فً انخرصصبث انًبٍُت أزَبِ:

يؼهىيبث ػٍ انًسببمت
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حكىٌٍ يـهف انخزشح
ٌخكىٌ يهف انخزشح يٍ انىثبئك انخبنٍت:










اسخًبرة انخزشح نهًسببمت انىطٍُت نالنخحبق ببنخكىٌٍ فً انطىر انثبنث.
َسرت ػٍ شهبزة انبكبنىرٌب.
َسرت ػٍ كم يٍ شهبزة انطىر األول وشهبزة انطىر انثبًَ (نسبَس و يبسخز).
َسرت ػٍ كشىف انُمبط نكم يٍ انطىر األول وانطىر انثبًَ.
َسرت ػٍ انىثٍمت انىصفٍت نهًؼبرف وانًؤهالث انًكخسبت انًزفمت بشهبزة انًبسخز.
شهبزة ػسو االيخثبل نهًجهس انخأزٌبً أو حسٍ انسهىن.
ظزفبٌ بزٌسٌبٌ بطببغ بزٌسي ٌحًم ػُىاٌ انًخزشح.
َسرت يٍ بطبلت انخؼزٌف انىطٍُت.
حزذٍص يٍ انهٍئت انًسخرسيت نهًخزشح األجٍز.

حىارٌد و يىالٍج يهًت
 حخى انخسجٍالث فً انًسببمت ػٍ طزٌك إٌساع يهف انخزشح بًمز كم يؼهس ابخساء يٍ حبرٌد:
 8102/19/02إنى غبٌت ٌىو.8102/19/82 :
 حبرٌد اإلػالٌ ػٍ انخزحٍب األونً نهًخزشحٍٍ انًمبىنٍٍ الجخٍبس انًسببمت سٍكىٌ ٌىو:
.8102/01/10
 حمسٌى انطؼىٌ فً انخزحٍب األونً سٍكىٌ يٍ ٌىو 8102/01/12 :إنى غبٌت.8102/01/00 :
 حبرٌد اإلػالٌ ػٍ انمبئًت انُهبئٍت نهًخزشحٍٍ انًمبىنٍٍ الجخٍبس انًسببمت سٍكىٌ ٌىو:
 8102/01/02ػهى انًىلغ اإلنكخزوًَ نهًزكش انجبيؼً و انُشز فً انًؼبهس .وٌؼخبز هذا
اإلػالٌ بًثببت اسخسػبء الجخٍبس االذخببراث انكخببٍت.

 حبرٌد و يكبٌ إجزاء انًسببمت سٍكىٌ ٌىو  8102/01/82ببنًزكش انجبيؼً يغٍُت.
ًٌكٍ االطالع ػهى سٍزورة انًسببمت ػٍ طزٌك انًىلغ االنكخزوًَ انخبنً:
/https://maghnia.univ-tlemcen.dz

