
  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلمي وزارة التعليم العالي   

 -برج بوعريريج-جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
 كلية الرياضيات واإلعالم اآللي 

 
 

  .2022/2023ن السنة الجامعية ا بعنو  الطور الثالثالدكتوراه لاللتحاق بالتكوين في وطنية إعالن عن مسابقة 

  بناءا على :

  .، ومناقشتهاالدكتوراهإعداد أطروحة شروط ظيمه وتنالتّكوين في الّطور الثّالث، وب اقااللتححدد كيفيات ي  2022 أوت 01مؤرخ في ال 991رقم: قرارال ‐

برج بوعريريج لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه و يحدد عدد المقاعد البيداغوجية  –ذي يتضمن تاهيل جامعة محمد البشير االبراهيمي ال 2022ديسمبر  03المؤرخ في  1411القرار رقم  ‐
  .2022/2023السنة الجامعية المفتوحة بعنوان 

مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنون السنة الجامعية  إجراءتنظيم و  التي تتعلق بكيفيات   2022ديسمبر  05المؤرخة في  960المذكرة رقم  ‐
2022/2023.  

الجامعية العالي و البحث العلمي المتعلقة بتنظيم مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنون السنة الرزنامة المحددة من طرف وزارة التعليم  ‐
2022/2023.  

  في التخصصات التالية :  2022/2023ن السنة الجامعية امسابقة وطنية مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه الطور الثالث بعنو اآلليتنظم كلية الرياضيات و اإلعالم 

	تخصصات التكوين في الدكتوراه المفتوحة .1
      

 مدة 
 االمتحان

  تاريخ المسابقة
  الكتابية

  مقاييس المسابقة المعامل 
عدد المناصب 

 المفتوحة 
 التخصص   الشعبة 

 نصفساعة و

  الخميس 
2023فيفري  02  

13:00 
1 Algorithmique avancée 

03 
Intelligence Artificielle et Ses 

Applications   إعالم ألي 

 ساعتان
  الخميس 

2023فيفري  02  
15:00 

3 Fouille de données 

 نصفساعة و

  السبت 
2023جانفي  28  

13:00 
1 Analyse 

03 
Algèbre et Mathématiques 

Discrètes 

 رياضيات 

 ساعتان
  السبت 

2023جانفي  28  
15:00 

3 Algèbre et topologie 

 نصفساعة و

  السبت 
2023جانفي  28  

13:00 
1 Analyse 

06  Mathématiques Appliquées 

 ساعتان
  السبت 

2023جانفي  28  
15:00 

3 
Analyse fonctionnelle et calcul 

stochastique  

 نصفساعة و

  السبت 
2023جانفي  28  

13:00 
1 Analyse 

03 
Systèmes Dynamiques et 

Applications 

 ساعتان
  السبت 

2023جانفي  28  
15:00 

3 
Equations différentielles ordinaires 

et systèmes dynamiques 

 

  

  .  الترشحات إيداعتاريخ  .2
  : على المنصة الرقمية التالية  pdfتودع الملفات الكترونيا بصيغة 

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat  

  19/12/2022الى غاية  10/12/2022ابتداءا من يوم         

	التسجيل في مسابقة الدكتوراه  	الترشح و  ملف .3
 .(pdf)كشف نقاط البكالوريا   .1
    .     (pdf)  سنوات تكوين) 5( صادرة  من المدارس العليا  أو شهادة أو شهادة مهندس دولة   شهادة الماستر  .2
 . (pdf) "بتقدير مقبول" شهادة ماجيستير بالنسبة للحاصلين على  ماجستيرشهادة  .3
 .LMD  ((pdf)شهادة الليسانس ( .4
 . (pdf)كلها في ملف واحد  )  LMDكشوف النقاط في مسار التكوين ليسانس  ( .5
 (pdf)) كلها في ملف واحد LMD(   ماستركشوف النقاط في مسار التكوين  .6
 (pdf)كلها في ملف واحد سنوات تكوين)   5صادرة من المدارس العليا (  شهادة أوشهادة مهندس دولة   التدرج بالنسبة للحاصلين علىكشوف النقاط في  .7


