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مسابقة وطنية في الدكتوراه الطور الثالث )(2021-2020
ملحــــق
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  562-80المؤرخ في  71شعبان عام  7251الموافق  71غشت سنة  ،5880يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، بمقتضى القرار رقم  717المؤرخ في  76جويلية  2012المحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث لنيل الدكتوراه، بمقتضى القرار رقم  221المؤرخ في  85جوان  5876الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه، بمقتضى القرار رقم  167المؤرخ في  85ديسمبر  5858ال ذي يحدد كيفيات االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، بمقتضى القرار رقم  165المؤرخ في  85ديسمبر  5858المتضمن تأهيل مؤسسات ال تعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ،5857-5858جامعة عبد الحميد ابن باديس-مستغانم- بمقتضى قرار رقم  7875المؤرخ في  71ديسمبر  5858يتمم القرار رقم  165المؤرخ في  85ديسمبر  5858المتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية -5858،5857جامعة عبد الحميد ابن باديس-مستغانم -تنظم بعنوان السنة الجامعية  5857-5858في الشعب التالية :

تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي :القياس والتقويم وبناء االختبارات في
األنشطة البدنية المدرسية

مالحظة :
التسجيل عبر المنصة االلكترونية إجباري
شروط االلتحاق بالمسابقة  :كل تخصصات الماستر التابعة للشعبة

03

النشاط البدني الرياضي المدرسي

30

قانون أعمال

30

قانون طبي

30

القانون العام الدولي للبيئة

30

القانون القضائي

30

القانون الدولي الجنائي

النشاط البدني
الرياضي التربوي

حقوق

علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

حقوق وعلوم سياسية

كلية الحقوق والعلوم
السياسية

المادة المشتركة :منهجية البحث العلمي
تخصص قانون أعمال:قانون الملكية الفكرية
تخصص قانون طبي:قانون المسؤولية الطبية
تخصص القانون العام الدولي للبيئة:القانون الدولي العام
تخصص القانون القضائي:قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
تخصص القانون الدولي الجنائي :القانون الدولي العام

03

النشاط البدني الرياضي الترويحي

معهد التربية البدنية
والرياضية

برنامج االمتحان
المادة المشتركة :منهجية البحث العلمي
تخصص النشاط البدني الرياضي الترويحي :القياس والتقويم وبناء االختبارات في
األنشطة البدنية الترويحية

عدد المناصب

التخصص

الشعبة

الميدان

الكلية/المعهد

