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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2023فيفري   00:أدرار، فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 وطلثة الواجستيز 2023 إعـــالى تخصوص التسجيل للٌاجحيي في هساتقة الذكتوراٍ
 
    

 

أَّ ٚخٕجب ػهٛٓى إٚذاع يهفبحٓى ػهٗ يسخٕٖ انكهٛبث  2022/2023نٛكٍ فٙ ػهى جًٛغ انطهبت انُبجحٍٛ فٙ يسببمت انذكخٕراِ 

  حسب انرزَبيت انخبنٛت:

 2023فيفزي  20آخز أجل يوم  :شعة اآلداب و اللغات 

 2023 فيفزي 21آخز أجل يوم   ية وعلوم التسييز:شعة العلوم االقتصادية والعلوم التجار

 2023 فيفزي 22آخز أجل يوم :  الشزيعة و علن الٌفس، التاريخ االًساًيةشعة العلوم 

    2023 فيفزي 22آخز أجل يوم :  شعة العلوم و التكٌولوجيا

 2023 فيفزي 22آخز أجل يوم   شعثة الحقوق:

  ٔٚخضًٍ انًهف انٕثبئك انخبنٛت:     
 

 ػذد انُسخ يالحظت َٕع انٕثٛمت انرلى

01 
طهب خطٙ ٚخضًٍ جًٛغ يؼطٛبث انطبنب ) انؼُٕاٌ، رلى انٓبحف، انبرٚذ 

 اإلنكخرَٔٙ(.

انًُٕرج ٚحًم يٍ يٕلغ انجبيؼت  

 أٔ انكهٛت

01 

 02  َسخت يٍ شٓبدة انبكبنٕرٚب. 02

 02 إحضبر انُسخت األطهٛت نهخأكذ .َسخت ػٍ شٓبدة انطٕر األٔل ) نٛسبَس( 03

04 
أ انًبجسخٛر بذرجت لرٚب يٍ    ػٍ  شٓبدة انطٕر انثبَٙ )يبسخر(َسخت 

 انحسٍ ػهٗ االلم يغ يحضر انًُبلشت ٔ كشف انُمبط

ٚخى االحخفبظ ببنشٓبدة األطهٛت إنٗ 

 غبٚت َٓبٚت انخكٍٕٚ

02 

 02 نهخأكذإحضبر انُسخت األطهٛت  .)انخذرج( َسخت ػٍ كشٕف انؼاليبث نكم يٍ انطٕر األٔل ٔانطٕر انثبَٙ 05

06 
َسخت ػٍ انٕثٛمت انٕطفٛت نهًؼبرف ٔانًؤْالث انًكخسبت انًرفمت بشٓبدة 

 انًبسخر.

 02 إحضبر انُسخت األطهٛت نهخأكذ

 حظرٚح شرفٙ بظحت انٕثبئك انؼهًٛت انًمذيت 07
انًُٕرج ٚحًم يٍ يٕلغ انجبيؼت 

 يظبدق ػهّٛ فٙ انبهذٚت أٔ انكهٛت

01 

 انخسجٛم فٙ انذكخٕراِ فٙ أ٘ جبيؼتحظرٚح شرفٙ بؼذو سبك   08
انًُٕرج ٚحًم يٍ يٕلغ انجبيؼت 

 يظبدق ػهّٛ فٙ انبهذٚت أٔ انكهٛت

02 

 بحث ػهًٙ ػذادحظرٚح شرفٙ خبص ببالنخساو بمٕاػذ انُساْت انؼهًٛت إل 
انًُٕرج ٚحًم يٍ يٕلغ انجبيؼت 

 يظبدق ػهّٛ فٙ انبهذٚت أٔ انكهٛت

01 

 02  انًسخخذيت نهًخرشح األجٛر.حرخٛض نهذراست  يٍ انٓٛئت  09

10 
ٔثٛمت حفٛذ ػذو انخضٕع نؼمٕبت انطرد أٔ شٓبدة حسٍ انسٛرة أٔ يب ٚثبج 

 رنك. 

 01 يٍ انًؤسست األطهٛت

 02  .12شٓبدة يٛالد  11

 02  طٕر شًسٛت. 12

 01  حمٕق انخسجٛم. 13

 02  َسخت يٍ بطبلت انخؼرٚف انٕطُٛت. 14
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