
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يــث العلمــي والبحـــم العالـــــوزارة التعلي  

عنـابـــــة–ــــار ــــي مختــــجـــباة ــــجامع  

 نيابــة مديريــة الجامعـة للتكويـــن العالـــي 

ـدرجــــــــــــــــد التـــــــــــــي ما بعــــــــــفـ  

ـيــجامـعــي و البحــــث العلمـوالتـأهيــل ال  
 

 2018/2019بعنوان السنة الجامعية  الطور الثالثدكتوراه مسابقة التكوين في 

و االجتماعية اإلنسانيةكلية اآلداب و العلوم   

 عنوان التكوين الشعبة الميدان 
شهادات الماستر أو ما يعادلها التي لها 

 الحق في المشاركة
 التوقيت لمدةا المعامل مواد المسابقة

عدد 
 المقاعد

تاريخ 
 المسابقة

 مكان المسابقة

األدب و اللغات 
 األجنبية

LLE 
Français 

Didactique 

- Science du langage et didactique du 
français 

- Français langue étrangère 
- Didactique et langues appliquées 
- Langue et culture française 
- Didactique des langues étrangères 
- Didactique du français langue 

appliquée 
- Didactique des langues et du FOS 
- Linguistique et langues appliquées 

- Culture de la 
langue 
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- Epreuve de 
spécialité 
didactique 

 17.00-15.00 سا 02 03

Sciences du langage 

- Science du langage et didactique du 
français 

- Français langue étrangère 
- Didactique et langues appliquées 
- Langue et culture française 
- Didactique des langues étrangères 
- Didactique du français langue 

appliquée 
- Didactique des langues et du FOS 
- Sciences du langage 
- Linguistique et langues appliquées 

- Culture de la 
langue 

01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

 
03 

- Epreuve de 
spécialité 
Science du 
langage 

 17.00-15.00 سا 02 03

 
العلوم اإلنسانية     

 االجتماعيةو 

 علوم التربية
 

 علم النفس التربوي
 

 علم النفس التربوي -
 التربية الخاصة -

 
 منهجية

01 

 
 03 14.30-13.00 سا 1.5



SHS - االرشاد النفسي و التوجيه التربوي 
 علوم التربية -

 مادة في التخصص
03 

 17.00-15.00 سا 02

 التربية الخاصة

 منهجية
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

03 

 17.00-15.00 سا 02 03 مادة في التخصص

 علم النفس

 علم النفس العيادي
 علم النفس العيادي -
 علم النفس المرضي للطفل و المراهق -

 منهجية
01 

 
 03 14.30-13.00 سا 1.5
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 17.00-15.00 سا 02 03 مادة في التخصص

 علم النفس العمل و التنظيم

 م النفس العمل والتنظيمعل -
 علم النفس التنظيمي وتسيير الموارد البشرية -
 تسيير الموارد البشرية -

 منهجية
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

03 

 17.00-15.00 سا 02 03 مادة في التخصص

 علوم االجتماع

 علم االجرام

 علم اجتماع االنحراف و الجريمة -
 علم االجرام -
 علم النفس العيادي -
 م االجتماع الجنائيعل -
 علم النفس االجتماعي -

 

 منهجية و احصاء
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

03 
 مادة في التخصص

03 
 17.00-15.00 سا 02

 أنثربولوجيا الجريمة
 منهجية و احصاء

01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

03 
 مادة في التخصص

 17.00-15.00 سا 02 03

يمة و علم اجتماع الجر
 االنحراف

 منهجية و احصاء
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

03 
 مادة في التخصص

 17.00-15.00 سا 02 03

علوم االعالم 
 و االتصال

 االتصال في التنظيمات

 اعالم واتصال -
 اتصال سياحي -
 اتصال و ادارة المعرفة -
 اتصال و مقاوالتية -
 االتصال في التنظيمات   -
 اتصال و موارد بشرية -
 االتصال االستراتيجي و األزمات -
 االتصال التنظيمي -

 مادة مشتركة
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

03 

 

 مادة في التخصص
 17.00-15.00 سا 02 03

 االتصال الجماهيري

 اعالم واتصال  -
 اعالم اذاعي وتلفزيوني -
 تكنولوجيا المعلومات  -
 االتصال و المجتمع -
 سمعي بصري  -

 مادة مشتركة
01 
 

 14.30-13.00 سا 1.5

03 
 مادة في التخصص

 17.00-15.00 سا 02 03



 اعالم ومجتمع -
 اتصال وتسويق -
 صحافة مكتوبة و اعالم الكتروني -
 تكنولوجيا االتصال الجديدة -
 إذاعة وتلفزيون -
 دراسات اإلذاعة و التلفزيون -
 السينما ووسائل االتصال الجديدة -

 االتصال و العالقات العامة

 عالم واتصالا -
 اشهار وعالقات عامة -
 االتصال و العالقات العامة  -
العالقات العامة وتكنولوجية االعالم و  -

 االتصال

 مادة مشتركة
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

03 

 مادة في التخصص
03 

 17.00-15.00 سا 02

 الغة العربية 
 و آدابها

LLA 

 دراسات أدبية

 السرديات وتحليل الخطاب

 النقد وتحليل الخطاب مناهج -
 نقد حديث ومعاصر -
 دراسة أدبية ونقدية -
 دراسات شعبية وتراثية -
 أدب حديث ومعاصر -
 أدب قديم -
 السرديات -
 النقد وتحليل الخطاب -
 أدب مغاربي -
 أدب جزائري -

 مادة مشتركة
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

02 
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 مادة في التخصص
03 

 17.00-15.00 سا 02

 أدب حديث ومعاصر

 مادة مشتركة
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

02 

 مادة في التخصص
 17.00-15.00 سا 02 03

 دراسات لغوية

 لسانيات عامة
 علوم اللسان -
 علوم اللسان العربي -
 لسانيات عامة -
 تعليمية اللغة العربية -
 قية لسانيات تطبي -
 اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية -

 

 مادة مشتركة
01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

02 

 مادة في التخصص
 17.00-15.00 سا 02 03

 اللسانيات و اللغة العربية
 منهجية

01 

 
 14.30-13.00 سا 1.5

02 
 مادة في التخصص

 17.00-15.00 سا 02 03

 

االقتصادية وعلوم التسييركلية العلوم   

تاريخ ومكان اجراء 

 المسابقة

 الميدان الشعبة التخصص عدد المناصب تخصصات الماستر المطلوبة مواد المسابقة المعامل التوقيت ومدة االمتحان

 2018أكتوبر  20
كلية العلوم االقتصادية 

 وعلوم التسيير
 عنابة -سيدي عاشور 

13:00 – 14:30 
 

15:00 – 17:00 

(01) 
 

(03) 

 ثقافة محاسبية، مالية وبنكية -
 
 محاسبة مالية -

ماستر محاسبة وتدقيق ، وما يطابق 
 التخصص

 محاسبة وتدقيق 3

علوم مالية 
 ومحاسبة

علوم اقتصادية 
والتسيير والعلوم 

 التجارية

13:00 – 14:30 

15:00 – 17:00 

(01) 

(03) 

 ثقافة محاسبية، مالية وبنكية -

 ة والتسيير الماليالنظرية المالي -

ماستر مالية المؤسسة، وما يطابق 
 التخصص

 مالية المؤسسة 3

13:00  – 14:30 

15:00 – 17:00 

(01) 

(03) 

 ثقافة محاسبية، مالية وبنكية  -

 التحليل المالي واالئتماني -
 مالية وبنوك 3 ماستر مالية وبنوك، وما يطابق التخصص



 

 الملف المطلوب للترشح:

 ترشح مع تحديد التخصص ) مع كتابة البيانات :الهاتف/البريد اإلكترونيطلب ال -

 شهادة ميالد. -

 نسخة من البكالوريا. -

 نسخ من شهادات:الطور األول والثاني) ليسانس وماستر(. -

 نسخ من كشوف النقاط للطور األول والثاني. -

 نسخة من الملحق الوصفي لشهادة الماستر. -

 شهادة الترتيب. -

 رة ممضاة من قبل رئيس القسم .شهادة حن السي -

 ترخيص من الجهة المستخدمة بالنسبة للمترشحين األجراء. -

 بالنسبة لحاملي ماستر أجنبي )ماستر معادل معترف به(. -

 ebdoctorathttps://progres.mesrs.dz/w  التسجيل عبر البوابة اإللكترونية الوطنية إجباري -

 .30/09/2018خر أجل الستقبال ملفات الترشح حدد بيوم: آ

 .20/10/2018تاريخ المسابقة حدد بيوم: 

 

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat

