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نة إعالن عن تنظيم مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الطور الثالث )دكتوراه( بعنوان الس

 .2018-2017الجامعية 
 

تنظيم  يحدد كيفياتم والذي 02/06/2016المؤرخ في:  547القرار رقم:  تبعا للقرارات الوزارية التالية:

جويلية  27المؤرخ في  834القرار رقم و التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها،

المفتوحة  م يتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب2017

 م.2018-2017بعنوان السنة الجامعية 

لثالث لنيل جراء مسابقة وطنية اللتحاق بالتكوين في الطور ابالبيض عن إيعلن المركز الجامعي نور البشير 

 وذلك في التخصص المبين أدناه:م 2018-2017بعنوان السنة الجامعية شهادة الدكتوراه 

 التخصص الميدان

عدد 

المناص

 ب

تخصصات الماستر 

 المسموح لها بالمشاركة
 مواد المسابقة

المعام

 ل
 المدة

حقوق 

وعلوم 

 سياسية

 03 علوم جنائية

علوم جنائية، علوم إدارية، 

 قانون جنائي، علم اإلجرام

 والعقاب

 سا1.5 01 علم اإلجرام والعقاب

الوقاية من الفساد 

 ومكافحته
 سا1.5 01

 ملف الترشح: 

طلب ترشح يحمل المعلومات الخاصة بالمترشح  -1

 االلكتروني، الهاتف،...(،)العنوان، البريد 

 نسخة من شهادة البكالوريا، -2

نسخة من شهادتي الطور األول والثاني )ليسانس،  -3

 ماستر(،

نسخة من كشوف النقاط لكل من الطور األول والطور  -4

 الثاني مطابق للمسار الدراسي في الليسانس والماستر،

نسخة من الوثيقة الوصفية للمعارف والمؤهالت  -5

 المكتسبة المرفقة بشهادة الماستر،

 صورتان شمسيتان، -6

 ظرف واحد بطابع بريدي يحمل عنوان المترشح، -7

شهادة عدم العمل، أو ترخيص من الهيئة المستخدمة  -8

 للمترشح األجير،

 تصريح شرفي بااللتزام بقوانين المسابقة )يسحبان من -9

 (، الجامعي الموقع االلكتروني للمركز

 ،الهويةة من وثيقة نسخ -10

وصل يثبت التسجيل في بوابة التسجيل في مسابقة  -11

 .الدكتوراه

 مالحظات هامة: 

في بوابة التسجيل في  إجباريايتم التسجيل  -1

 الدكتوراه على الرابط التالي:

http://pgs.cu-elbayadh.dz:8080/onlinedoc/ 

من طرف المعني شخصيا لدى  يودع ملف الترشح -2

 المديرية المساعدة لما بعد التدرج والبحث العلمي

 ابتداء من : والعالقات الخارجية

 م2017سبتمبر  20األربعاء  

 م.2017أكتوبر  05الخميس  غاية: إلى

 أي ملف ناقص ال يأخذ بعين االعتبار. -3

المترشحون المقبلون بعد دراسة وترتيب الملفات،  -4

دعائهم للمسابقة الكتابية عن طريق الموقع يتم است

االلكتروني للمركز الجامعي نور البشير لهذا فهم 

 :بصفة دوريةالموقع مدعوون لمراجعة 

 (http://www.cu-elbayadh.dz) 

أكتوبر  28السبت  تاريخ المسابقة حدد يوم: -5

 .Cم بمعهد الحقوق والعلوم السياسية بالمدرج 2017


