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ً في السهخىضاه للؼىت الجامعيت  2023-2022اإلاؼابلت الىطىيت لاللخحاق بالخىٍى  

Concours national d’accès à la formation 3ème cycle (Doctorat) pour l’année 

universitaire 2022-2023   

،ًحسز هظام السضاػاث و الخىىًٍ للحصىل على شهازة 2022 حىان 05 اإلاىافم لـ 1443 شي اللعسة عام 5 اإلاؤضخ في 208-22بملخض ى اإلاطػىم الخىفيصي ضكم  -

  .الخعليم العالي

 اإلاحسز لىيفياث الالخحاق بالخىىًٍ في الطىض الثالث وجىظيمه وشطوط إعساز أططوحت السهخىضاه ومىاكشتها، 2022  أوث 01 اإلاؤضخ في 991بىاء على اللطاض ضكم  -

 اإلاخضمً جأهيل حامعت البىٍطة لضمان الخىىًٍ لىيل شهازة السهخىضاه واإلاحسز لعسز اإلاىاصب اإلافخىحت 2022 زٌؼمبر03 اإلاؤضخ في 1411بىاء على اللطاض ضكم  -

  ،2023-2022بعىىان الؼىت الجامعيت 

 اإلاخعللت بىيفياث جىظيم و إحطاء مؼابلت الالخحاق بالخىىًٍ في الطىض الثالث مً أحل الحصىل على 2022 زٌؼمبر 05 اإلاؤضدت في 960بىاء على الخعليمت ضكم  -

 .2022/2023شهازة السهخىضاه بعىىان الؼىت الجامعيت 

 في الخذصصاث الخاليت اإلاصهىضة 2023-2022حعلً حامعت آهلي محىس أولحاج بالبىٍطة عً جىظيم مؼابلاث للدسجيل في الؼىت ألاولى زهخىضاه للؼىت الجامعيت  -

 .أزهاه
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اإلاعهس/ اليليت   
 اإلايازًً

 الخذصصاث الشعب
عسز 

 اإلاىاصب
ر و جىكيذ اإلاؼابلت شطوط اإلاؼابلت مىاز اإلاؼابلت  جاٍض

وليت الحلىق و 

العلىم الؼياػيت 
حلىق و علىم 

 ػياػيت
 حلىق 

 5 كاهىن داص

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( مىهجيت البحث العلمي)اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان أأول  -

ػاعت و هصف : اإلاسة 01اإلاعامل

 (  اإلاسوياللاهىن )الخذصص مازة :الامخحان الثاوي- 

ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل  

 
ًا
 إلاا جضمىخه أحيام اإلاازة وفلا

 اإلاؤضخ 991 اللطاض ضكم    م04ً

 اإلاحسز 2022  أوث 01في 

ً في  لىيفياث الالخحاق بالخىٍى

الطىض الثالث وجىظيمه وشطوط 

إعساز أططوحت السهخىضاه 

. ومىاكشتها،
 

 

 

 حؼب طبيعت ول جذصص

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة  - 13:00على الؼاعت 

ػاعت وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة  - 15:00على الؼاعت 

 ػاعخين

 7 كاهىن عام

ين :  جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( مىهجيت البحث العلمي)اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان أأول -

ػاعت و هصف : اإلاسة 01اإلاعامل

 ( اللاهىن السػخىضي)  مازة الخذصص  :الامخحان الثاوي- 

ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل  

ت لغت و أزب عطبيو اللغاث  وليت آلازاب  زضاػاث لغٍى

 5 لؼاهياث جطبيليت

ين :  جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

(  اللؼاهياث العامت)اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان أأول  -

ػاعت و هصف : اإلاسة 01اإلاعامل

(  الخطبيليتاللؼاهياث)مازة الخذصص :الامخحان الثاوي- 

ػاعخين :  اإلاسة03اإلاعامل  

ججطي اإلاؼابلت ًىم 
 2023 فيفطي 04

: الخىكيذ
: امخحان في اإلاازة اإلاشترهت

 ػا14:30-  ػا13:00
امخحان في مازة مً 

: الخذصص

ػا17:00- ػا15:00  3 لؼاهياث عطبيت 

ين  :جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( اللؼاهياث العامت)اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان أأول 

ػاعت و هصف : اإلاسة 01اإلاعامل

 ( لؼاهياث عطبيت  )مازة الخذصص:الامخحان الثاوي- 

ػاعخين :  اإلاسة03اإلاعامل
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وليت العلىم 

الاكخصازًت 

ت و علىم و   الخجاٍض

الدؼيير 

               علىم اكخصازًت

و الدؼيير و علىم 

ت  ججاٍض

 علىم اكخصازًت

 3 اكخصاز الخىميت

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

 ( اكخصاز هلي)اإلاازة اإلاشترهت: الامخحان ألاول  -

 ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل

ل السولي)مازة الخذصص :الامخحان الثاوي -  ( الخمٍى

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل

 
ًا
 إلاا جضمىخه أحيام اإلاازة وفلا

 اإلاؤضخ 991 اللطاض ضكم    م04ً

 اإلاحسز 2022  أوث 01في 

ً في  لىيفياث الالخحاق بالخىٍى

الطىض الثالث وجىظيمه وشطوط 

إعساز أططوحت السهخىضاه 

. ومىاكشتها،
 

 حؼب طبيعت ول جذصص

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 04الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة  - 15:00على الؼاعت 

 ػاعخين

 5 اكخصاز زولي

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( اكخصاز هلي)اإلاازة اإلاشترهت: الامخحان ألاول  -

 ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل

ألاػىاق )مازة مً الخذصص :الامخحان الثاوي -

 (السوليتاإلااليت 

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل 

اكخصاز وماليت 

 محليت
3 

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( اكخصاز هلي )اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان ألاول  -

 ػاعت و هصف : اإلاسة 01اإلاعامل

( عمىميت ماليت )  الخذصصمازة :الامخحان الثاوي -

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل

 علىم الدؼيير

 5 إزاضة ألاعمال

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( حؼيير اإلاؤػؼت)  اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان ألاول  -

 ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل 

ؤلازاضة  ) مازة الخذصص: الامخحان الثاوي -

 (ؤلاػتراجيجيت

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل 

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة  - 15:00على الؼاعت 

 ػاعخين
 3 حؼيير عمىمي

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

  (حؼيير اإلاؤػؼت)الامخحان ألاول في اإلاازة اإلاشترهت -

 ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل

اكخصازًاث  ) مازة الخذصص: الامخحان الثاوي -

  (اإلااليت العامت اإلاعملت

ػاعخين :  اإلاسة03اإلاعامل
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وليت العلىم 

  الاكخصازًت 

ت و علىم و  الخجاٍض

الدؼيير 

علىم اكخصازًت        

      و الدؼيير و علىم 

ت  ججاٍض

ت م ػياحي علىم ججاٍض  3 حؼٍى

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

م )اإلاازة اإلاشترهت: الامخحان ألاول  -  ( حؼٍى

 ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل

م )الخذصصمازة :الامخحان الثاوي -  ػياحي حؼٍى

 (وفىسقي

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل  -

 
ًا
 إلاا جضمىخه أحيام اإلاازة وفلا

 991 اللطاض ضكم    م04ً

 2022  أوث 01اإلاؤضخ في 

اإلاحسز لىيفياث الالخحاق 

ً في الطىض الثالث  بالخىٍى

وجىظيمه وشطوط إعساز 

أططوحت السهخىضاه 

. ومىاكشتها،
 

 حؼب طبيعت ول جذصص

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 04الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   

علىم ماليت 

 ومحاػبت

 5 ماليت وبىىن

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( اكخصاز حعئي)اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان ألاول  -

ػاعت و هصف : اإلاسة  01اإلاعامل 

( الدؼيير البىيي  )مازة الخذصص:الامخحان الثاوي -

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   
 5 محاػبت وجسكيم

ين : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

( اكخصاز حعئي ) اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان ألاول  -

ػاعت و هصف : اإلاسة 01اإلاعامل

مطاحعت  )مازة الخذصص:الامخحان الثاوي -

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل (محاػبيت وماليت

وليت العلىم 

 الاحخماعيت

  و ؤلاوؼاهيت

 علىم إوؼاهيت 

  و احخماعيت

-علىم احخماعيت

 فلؼفت

 3 الفلؼفت الخطبيليت

ين  : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

مىاهج البحث )اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان أأول  -

 ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل (الفلؼفي

 ( إجيلا-بيى)مازة الخذصص  :الامخحان الثاوي- 

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   
 3 فلؼفت عامت

ين  :  جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

مىاهج البحث )اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان أأول -

 ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل( الفلؼفي

حعليميت )مازة الخذصص  :الامخحان الثاوي- 

 ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل ( الفلؼفت
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وليت العلىم 

 الاحخماعيت

  و ؤلاوؼاهيت

 علىم إوؼاهيت

 و احخماعيت

- العلىم ؤلاوؼاهيت 

ر  جاٍض

ر حسًث  جاٍض

 ومعاصط
6 

ين  : جخضمً اإلاؼابلت امخحاهين إحباٍض

 البحث مىهجيت)اإلاازة اإلاشترهت:الامخحان أأول -

خي  ػاعت و هصف: اإلاسة 01اإلاعامل( ،الخاٍض

 مازة الخذصص :الامخحان الثاوي- 

اإلاجخمع الجعائطي دالل العهس العثماوي و بساًت  )

 .ػاعخين:  اإلاسة03اإلاعامل( الاحخالل الفطوس ي

 

 
ًا
 إلاا جضمىخه أحيام اإلاازة وفلا

 991 اللطاض ضكم    م04ً

 2022  أوث 01اإلاؤضخ في 

اإلاحسز لىيفياث الالخحاق 

ً في الطىض الثالث  بالخىٍى

وجىظيمه وشطوط إعساز 

أططوحت السهخىضاه 

. ومىاكشتها،
 

 

 حؼب طبيعت ول جذصص

  

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   

Sciences de la 

Nature et de la vie 
Sciences de la 

Nature et de la vie 

Ecologie Et 

Environnement 

Biodiversité et 

Environnement 
3 

1/  Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30)  Anglais Scientifique 

2/Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

Sp.1  Santé et Environnement. 

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   

  

Sciences 

Agronomiques 

Systèmes De 

Production Agro-

Écologique 

5 

1/Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) )  Anglais Scientifique 

2/Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

-Sp.1 : Eco-toxicologie. 

Sciences et  des 

sciences 

appliquées 

Sciences et 

Technologies 

Electrotechnique 
Energies 

Renouvelables 
3 

1/Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) - Électronique de 

puissance  

2/ Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

-Sp.1 : Applications et dimensionnement des 

systèmes à énergies renouvelables. 

 :ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

 اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت 

Génie Civil 
Matériaux En 

Génie Civil 
3 

1/Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) - Structure en Génie- 

Civil  

2/Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

-Sp.1 : Matériaux en Génie-Civil 
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Sciences et  des 

sciences 

appliquées 

Sciences et 

Technologies 

Génie Des 

Procédés 

Génie Chimique 3 

1/Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30)  Techniques d’analyse 

2/Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 

2h00)Sp.1 :  Génie des réacteurs- 

 
ًا
 إلاا جضمىخه أحيام اإلاازة وفلا

 991 اللطاض ضكم    م04ً

 2022  أوث 01اإلاؤضخ في 

اإلاحسز لىيفياث الالخحاق 

ً في الطىض الثالث  بالخىٍى

وجىظيمه وشطوط إعساز 

أططوحت السهخىضاه 

. ومىاكشتها،
 

 حؼب طبيعت ول جذصص

 :ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 04الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   
 

Génie De 

L'Environnement 
3 

1/Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) - Techniques d’analyses  

2/Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

-Sp.1 : Pollution de sol, air et eau 

Mathématiques st 

Informatique 
Informatique 

Intelligence 

Artificielle 
3 

1/Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30)   Algorithmiques et 

structures de données. 

2/Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

Sp.1 : Intelligence Artificielle 

 

: ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 11الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   

Science de la 

Matière 
Chimie 

Chimie De 

L'Environnement 
3 

1- 1/Epreuve générale (pour toutes les spécialités) 

: (Coeff. = 1 ; durée 1h30)  Chimie Organique 

2/Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 

2h00) 

2- Sp.1 : Technique d’analyse en environnement  

. 

 :ججطي اإلاؼابلت ًىم

 2023 فيفطي 04الؼبذ 

امخحان عام في الشعبت 

اإلاسة ػاعت  - 13:00على الؼاعت 

وهصف 

امخحان في الخذصص 

اإلاسة ػاعخين - 15:00على الؼاعت   
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ازة على شهازة البيالىضٍا، شهازة ماػتر أو شهازة مهىسغ زولت أو شهازة مهىسغ معماضي أو شهازة طبيب بيططي       :04اإلاازة  ً، ٍظ   جفخح اإلاؼابلت للمترشحين الحائٍع

، أو شهازاث أحىبيت معترف "ملبىل "ػىىاث الصي جضمىه اإلاساضغ العليا لألػاجصة أو شهازة ماحؼخير بخلسًط  (05)أو شهازة جخىج مؼاض الخىىًٍ اإلاحّسزة مسجه بذمؽ 

 بمعازلتها 
ًا
.  اإلاحسز لىيفياث الالخحاق بالخىىًٍ في الطىض الثالث وجىظيمه وشطوط إعساز أططوحت السهخىضاه ومىاكشتها،2022  أوث 01 اإلاؤضخ في 991للطاض ضكم لوفلا

 

 

 

 

 

 

علىم وجلىياث 

اليشاطاث البسهيت 

اضيت  والٍط

علىم وجلىياث 

اليشاطاث البسهيت 

اضيت  والٍط

وشاط بسوي 

اا ي جطبىي   ٍض

اليشاط البسوي 

اا ي التروٍحي  الٍط
3 

 :تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 

  منهجية البحث العلمي: االمتحان األول - 
 .ساعة ونصف: المدة  01 المعامل 

النشاط البدني الرياضي  : االمتحان الثاني -
 الترويحي
 ساعتين: المدة  / 03 المعامل 

 
ًا
    م04ً إلاا جضمىخه أحيام اإلاازة وفلا

  أوث 01 اإلاؤضخ في 991اللطاض ضكم 

 اإلاحسز لىيفياث الالخحاق 2022

ً في الطىض الثالث وجىظيمه  بالخىٍى

وشطوط إعساز أططوحت السهخىضاه 

. ومىاكشتها،
 

 حؼب طبيعت ول جذصص

 

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2023 فٌفري 04السبت 

 

فً المادة : االمتحان األول  -

 المشتركة

ساعة :  المدة13.00: على الساعة 

 .ونصف 

فً مادة : االمتحان الثانً  -

 التخصص

:  المدة 15.00: على الساعة 

 ساعتان

 

اليشاط البسوي 

اا ي اإلاسضس ي  الٍط
5 

 :تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 

  منهجية البحث العلمي: االمتحان األول - 
 .ساعة ونصف: المدة  01 المعامل 

النشاط البدني الرياضي  : االمتحان الثاني -
  المدرسي

 ساعتين: المدة  / 03 المعامل 



 

8 

 

 
ًا
 :هـــــــــــــــــــــــــــــــــام حسا

 ًعبر الخط عبر البىابت الىطىيت للدسجيل في السهخىضاه، في الفترة اإلامخسة م 
ًا
ا  مع جأهيس الخياضاث في هفؽ الفترة مً ططف 2022 زٌؼمبر 19 إلى 10:   جخم عمليت الدسجيل إحباٍض

اضة الطابط الخالي ،  https://progres.mesrs.dz/webdoctorat :اإلاترشحين  وهصا عبر الطابط الخالي  :وإلاعلىماث أهثر  عً اإلاؼابلاث الىطىيت للمؤػؼاث الجامعيت ألادطي ، ًمىىىم ٍظ
https://services.mesrs.dz/mapFormationDoctorat/portail_Fr.html 

  مؼابلاث مىظمت مً ططف اإلاؤػؼاث اإلاؤهلت حؼب ادخياضه على اإلاؼخىي الىطني (4)إلى أضبع  (1)ًمىً للمترشح إمياهيت اإلاشاضهت في واحسة. 
  على البىابت الطكميت 

ًا
ا  .وفم ما هى مطلىب في اإلاىصت (وسخت إلىتروهيت)ملف اإلاشاضهت ًخم إًساعه حصٍط

 في السهخىضاه في أي مؤػؼت للخعليم العالي وطىيت أو زوليت ً  .ال ًمىً للمترشح أن ًىىن مسجال إلاعاولت الخىٍى
 زضاػت اإلالفاث: 

ر اإلاطحلت الطكم  الخاٍض

ت للملفاث 01  .2022 زٌؼمبر 25 إلى 20 اإلاطابلت ؤلازاٍض

 .2023 حاهفي 02 إلى 2022 زٌؼمبر 26 اإلاطابلت العلميت للملفاث 02

ر اإلاؼابلت 03  .2023 حاهفي 03 ؤلاعالن عً كائمت اإلاترشحين اإلالبىلين وجأهيس اإلاشاضهت وفم جاٍض

 .2023 حاهفي06 إلى PROGRES 04إًساع الطعىن باليؼبت للمترشحين غير اإلالبىلين عبر  04

  .2023 حاهفي 09 إلى07 زضاػت الطعىن  05

06 

ر اإلاؼابلت    ، /https://progres.mesrs.dz/webdoctorat: عبر البىابت الالىتروهيتؤلاعالن عً اللائمت النهائيت للمترشحين، وجأهيس اإلاشاضهت وفم جاٍض

: والتي مً داللها ًخىحب على اإلاترشحين بطبع اػخسعاءاث الترشح، هما ًمىنهم أًضا الاطالع على هخائج اإلاترشحين اإلالبىلين عبر اإلاىكع الطػمي للجامعت 

www.univ-bouira.dz  عبر صفحت الفاٌؼبىن   أو« Université de Bouira »  حيث ٌعس ؤلاعالن عنها بمثابت اػخسعاء للمترشحين ،. 

 .2023 حاهفي 10

ر اإلاعلً عنها في الجساول أعاله 07 ً في الطىض الثالث وفم الخىاٍض  إحطاء مؼابلاث الالخحاق بالخىٍى

 ًمىً للطلبت باػخمطاض مخابعت جطىض زضاػت ملفاتهم على مؼخىي ألاضضيت الطكميت. 
  ،على اإلاترشحين الالتزام بالىظام السادلي للمؼابلت 
  ر إحطاء اإلاؼابلت (03)ًخم وشط الىخائج النهائيت للمؼابلت بعس مصازكت الهيئاث العلميت اإلاؤهلت في أحل ثالثت  .أًام هأكص ى حّس بعس جاٍض
  اإلاىاليت لإلعالن الطػمي عً الىخائج النهائيت (15)ًخم حسجيل اإلاترشحين الىاجحين، دالل دمؼت عشط 

ًا
                                                             .ًىما

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat%20/
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