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 إعالن للطلبة الراغبین في التسجیل في دكتوراه العلوم 
- خنشلة - جامعة عباس لغرور   

 

 

2017 -2016 للسنة الجامعیةدكتوراه علوم تسجیل عملیة : الموضوع  .                   

   

لیكن في علم الطلبـة الحاملین لشھادة الماجستیر و الراغبین في التسجیل في دكتوراه 

  :التالیةالعلوم في التخصصات 

 دب العربياللغة و األ  

 علم االجتماع   

و ذلك حسب  نیابات ما بعد التدرج للكلیات المعنیةمستوى  الملفات على بأنھ یمكنھم إیداع

  : الرزنامة اآلتیة

 . 2016 نوفمبر 06  إلى غایة  2016 أكتوبر 05تبدأ من یوم   :یداععملیــة اإل  -

  

على الطلبة احترام ھذه المواعید مراعاة للسیر الحسن لعملیة التسجیل على مستوى المصالح 

  .اإلداریة المعنیة 

  

  

  

  

  

 
 

 

 
 

 
 

 وزارة التــعلـــیــم الــعــالــي و البــحــث الــعــلــمي
 - خنشلـة -جامعة عباس لغرور
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 للتكوین العاليمدیریة الجامعة  - نیابة
 في الطور الثالث، التأھیل الجامعي،
 البحث العلمي، وكذا التكوین العالي

  فیما بعد التدرج
 032.73.12.38: الھاتف 

                                        2016/ خ .ل.ع.ج/ع.ب.ع.د.م. /306: ......الرقم 
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  "األولي " :الملف المطلوب

 .طلب خطي -

 . لدى مؤسسة جامعية أخرى مصادق عليهتصريح شرفي بعدم إيداع ملف للتسجيل في الدكتوراه  -

  " .االستمارة موجودة في الموقع االلكتروني للجامعة " استمارة قبول األستاذ المشرف  -

 .نسخ من شهادة البكالورياثالث  -

 .الليسانس نسخ من شهادةثالث  -

 .الماجستيرمن شهادة  ثالث نسخ -

 .من طرف المشرفوقع ثالث نسخ عن مشروع البحث م -

 .عن واجهة مذكرة الماجستيرثالث صور  -

 .ث صور من محضر مناقشة الماجستيرثال -

 .صلية نسخة من مذكرة الماجستير األ -

 .حثالث أظرفه بريدية حجم صغير عليها الطابع وعنوان المترش -

 .ثالث أظرفة بريدية ذات حجم كبير  -

 .ستة صور شمسية -

 .استمارة التعريف بالموضوع  -

  :الوثائق التالیة بعد قبول الملف یستكمل الطالب 
  "موجودة في الموقع االلكتروني للجامعة" ثالث استمارات تسجيل في الدكتوراه -

  ".دج 200"وصل حقوق التسجيل  -

  .12رقم  ثالث نسخ عن شهادة الميالد -

للحصول على االستمارات وكذا الملف المطلوب، یرجي التوجھ للموقع   :مالحظــــــــــــــــــــة
 www.univ-khenchela.dz:   االلكتروني للجامعة

  

 

 




