
 
 

تاريخ المسابقة الوطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية  
 2020-2021 بجامعة البويرة

 التخصص الشعبة الميدان 
عدد 

 المناصب 
 التاريخ

العلوم االجتماعية  
 واإلنسانية

  -علوم اجتماعية 
 علم النفس 

 03 علم النفس المدرسي 
 03 والتنظيم علم النفس العمل   2021مارس    06

 03 علم النفس العيادي )اإلكلينيكي( 

  -علوم اجتماعية 
 علم االجتماع 

 03 علم اجتماع االنحراف والجريمة 
 03 علم اجتماع التنظيم والعمل 2021مارس    11

 03 علم اجتماع التربية 

 حقوق حقوق وعلوم سياسية 
 03 قانون عام 

 2021مارس    27
 03 قانون خاص

Sciences de la 
matière 

Chimie 
Chimie de l’environnement 03 

 Chimie des matériaux 03 2021مارس    27
Chimie organique 03 

علوم وتقنيات  
النشاطات البدنية  

 والرياضية 

نشاط بدني رياضي  
 تربوي

 03 النشاط البدني الرياضي الترويحي 
فريل    01
 
 03 البدني الرياضي التربويالنشاط   2021ا

 03 النشاط البدني الرياضي المدرسي 

إدارة وتسيير  
 رياضي 

تسيير المنشائت الرياضية  
 والموارد البشرية 

03 
فريل    01
 
 2021ا

 03 إدارة وتسيير رياضي 

 تدريب رياضي 
 03 التحضير النفسي الرياضي 

فريل    01
 
 03 التدريب الرياضي  2021ا

 03 التحضير البدني الرياضي 
 



 

 

 ة: ـــــــــمالحظات هام
املترشحين املقبولين  ملسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث لنيل شهادة الدكتوراه    يتم االطالع على نتائج  -

والتي من خاللها يتوجب على املترشحين     https://progres.mesrs.dz/webdoctorat  عبر البوابة االلكترونية:  

التر  استدعاءات  وشحطبع  البويرة    يمكنهم ،  لجامعة  الرسمي  املوقع  عبر  النهائية  النتائج  على  االطالع  أيضا 

 bouira.dz-www.univ 

عبر   - املسابقة  اجراء  ومكان  القاعات  على  املترشحين  توزيع  نشر   الحقا  البويرة سيتم  لجامعة  الرسمي  املوقع 

 bouira.dz-www.univ 

للمؤسسة - الداخلي  النظام  يحترموا  أن  املترشحين  على  يخص  مع    ،يتعين  فيما  اقبين  املر بأوامر  تدابير  االلتزام 

 األمن والرقابة والوقاية والتدابير الصحية. 

، وال يمكنه االلتحاق إلى   -
ُ
 . االمتحان املوالي كل مترشح يغيب عن أحد االمتحانات يعتبر مقصيا

 ال يسمح ألي مترشح إجراء االمتحانات دون إثبات هويته، حتى وإن وجد إسمه في قائمة املترشحين.  -

 بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة، جواز السفر(. يظهر املترشح وثيقة تثبت هويته )  -

 بعد مرور نصف الوقت القانوني املحدد لالختبار. -
ّ
 يمنع على املترشحين مغادرة قاعة االمتحان، إال

اقب في القاعة  -  املدرج.  أو يجب على املترشح تسجيل املعلومات املطلوبة في أعلى الورقة قبل تسليمها للمر

وقيع املترشحين، وهذا بعد االنتهاء من اإلجابة وتسليم ورقة االمتحان، بالنسبة لكل مواد  اإلمضاء على ورقة ت -

 االمتحانات. 

 في   -
ً
يتم اإلقصاء النهائي )ملدة ال تقل عن الخمس سنوات( لكل مترشح تثبت عليه محاولة غش، أو يضبط متلبسا

 حالة غش. 

( يوما بدءا من تاريخ  15تسجيلهم في أجل ال يتعدى خمسة عشر ) يجب على املترشحين الناجحين مباشرة عملية   -

   اإلعالن عن النتائج النهائية للمسابقة.

 -وهللا ولي التوفيق-                                         

 

 

 

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
http://www.univ-bouira.dz/
http://www.univ-bouira.dz/

