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نيابة العميد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية

2023 فيفري 06المدية في 

إعالن للمترشحين الناجحيـــن في المسابقـــة الوطنية
 للسنـــةاللتحاق بالتكوين في الطور الثالثل

2023-2022الجامعيـــة 
تعلم نيابة العميد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية لكليــة العلــوم المترشــحين النــاجحين في

 أن فــترة إيــداع ملفات2023-2022المسابقـــة الوطنية لاللتحاق بالتكوين الثــالث بكليــة العلــوم للســنة الجامعيــة 
ــدرج2023 فيفري 21إلى غاية  فيفري  07التسجيل حددت ابتداء من  ــد الت  على مستوى مصالح نيابة العميد لما بع

بالكلية.
الوثائق المطلوبة:

يمكن تحميل االستمارات عــبر الرابــط التــالي، أو. ملؤها ثم طباعتهااستمارات التسجيل، يتم .1
من خالل مسح رمز االستجابة السريعة أدناه:

 https://drive.google.com/drive/folders/19HxowV12LO5klRKzlFQE4c7zh8y9z-eL

: تـرخيص من الهيئــة المسـتخدمة من المسـؤول )تخص المترشـحين األجــراء( 1 اسـتمراة رقم -
األول عن المؤسسة

 )المترشحين غــير األجــراء( شــهادة عــدـم العمــل + شــهادة عــدـم االنتســاب للصــندوق الوطــني-
للضمان االجتماعي.

: تصريح شرفي بعدم التسجيل في الدكتوراه بأي جامعة أخــرى، مصــادق عليــه 2 استمراة رقم -
من طرف البلدية.

شهادة ميالدـ..2
نسختان عن بطاقة التعريف الوطنية..3
( شهادة الجنسية.01).4
( صور شمسية.04).5
نسختان عن كشف نقاط البكالوريا..6
 مع نسخة طبق األصل.األصليـةشهادة الليسانس .7
 مع نسخة طبق األصل.األصليـةشهادة الماستر )أو ما يُعادلها( .8
 لسنوات الليسانس والماستر مع نسخ طبق األصل.األصليـةكشوف النقاط .9
 لشهادة حسن السيرة والسلوك )طوري الليسانس و الماستر( مع نســخة طبــقاألصليـةالنسخة .10

األصل.
ل دج(200وصل حقــوق التســجيل ).11  على مســتوى مصــلحة اإليــرادات برئاســة الجامعــة  -، يُحصــّ

الطابق األول.
مالحظة: في حالة عدم تسجيل أحد المترشحين الناجحين في الفترة المحددة قانونــا

ــة 07)من  ــا إلى القائمــة2023 فيفــري 21 فيفــري  إلى غاي ( ســيتم اللجــوء تلقائي
االحتياطية من أجل تعويضه.
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