انجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشعبيت
وزارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي
جايعت باجـــــي يخخـــــار –عُـابـــــت
َيابــت يذيريــت انجايعـت نهخكىيـــٍ انعانـــي فـي يا بعـذ انخــذرج
وانخـأهيــــم انجايـعـــي و انبحــــث انعهًــــــي

يسابقت انخكىيٍ في انذكخىراِ (دكخىراِ ل.و.د)
بعُىاٌ انسُت انجايعيت 2018/2017

1

انًيذاٌ

انشعبت

عُىاٌ
انخكىيٍ

ػهىو التصاديح
و انتسييز و
انؼهىو انتجاريح

ػهىو انتسييز

ادارج
انًنظًاخ

ػهىو التصاديح
و انتسييز و
انؼهىو انتجاريح

ػهىو تجاريح

تسىيك

حخصصاث انًاسخر انًعُيت
بانًسابقت
 إدارج يانيح اإلدارج اإلستزاتيجيح إدارج انًىارد انثشزيح يحاسثح و يزالثح انتسييز انًىاسناخ إدارج انجىدج ريادج األػًال ادارج انًنظًاخ انزلاتح اإلداريح تسىيك. تسىيك سياحي. تسىيك تنكي. تمنياخ انثيغ وػاللح انشتىٌ. انتسىيك في انًؤسسحااللتصاديح.

يىاد انًسابقت
 يىضىع ػاو فيادارج األػًال

انًعايم

انًذة

انخىقيج

01

 1.30سا

14.30-13.00

عذد
انًُاصب

03

 -تسييز انًؤسساخ

03

 2سا

17.00-15.00

 ثمافح تسىيميح(يىضىع ػاو )

01

 1.30سا

14.30-13.00

حاريخ انًسابقت

يكاٌ إجراء
انًسابقت

 21اكتىتز
2017
كهيح انؼهىو
االلتصاديح و
ػهىو انتسيز،
سيذي ػاشىر-
ػناتح

 -دراسح انسىق

03
03

 2سا

17.00-15.00

 21اكتىتز
2017

2017  اكتىتز21

يجًغ أحًذ
كهيح-انثىني
اآلداب
و انؼهىو
اإلنسانيح
و
االجتًاػيح

حاريخ
انًسابقت

2017  اكتىتز21

يكاٌ إجراء
انًسابقت

عذد
انًُاصب

12

انخىقيج

انًذة

انًعايم

يىاد انًسابقت

14.30-13.00

 سا1.5

01

- Culture de la
langue
- Epreuve de
spécialité
Science du
langage ou
didactique
selon l’option
choisie
- Condition
d’accès au
doctorat :
12/20 du
moyenne au
master

17.00-15.00

 سا02

03

14.30-13.00

 سا1.5

01

03
17.00-15.00

 سا02

03

حخصصاث انًاسخر انًعُيت بانًسابقت

ٍعُىاٌ انخكىي

انشعبت

ٌانًيذا

- 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

ػهىو انهغح و انتؼهيًيح
Sciences du
langage et
didactique

نغح فزنسيح
Français

األدب و انهغاخ
األجنثيح
LLE

ػهىو انتزتيح
Sciences de
L’éducation

ػهىو انتزتيح
Sciences de
L’éducation

انؼهىو اإلنسانيح
و االجتًاػيح
SHS

ينهجيح
انتكفم اننفسي
انتزتىي تذوي
االػالح انذهنيح

 ػهى اننفس انتزتىي ػهى اننفس انًذرسي انتزتيح انخاصح-

2

انًيذاٌ

انشعبت

عُىاٌ انخكىيٍ
انؼمذ وانًسؤونيح

حمىق
حمىق و
ػهىو سياسيح

3

حمىق

لانىٌ انًزفك انؼاو

حمىق

انمانىٌ انذوني
انخاص وػمىد
انتجارج انذونيح

ػهىو
سياسيح

تنظيًاخ سياسيح
وإداريح

حخصصاث انًاسخر انًعُيت
بانًسابقت
 لانىٌ خاص لضاء يـذني لانىٌ األػًال لانىٌ انًؤسسح لضاء إداري ػهىو لانىنيح وإداريح يناسػاخ إداريح تنظيى إداري نشاط إداري لانىٌ إداري إدارج يحهيح إدارج ويانيح ػايح لانىٌ إداري وإدارج ػايح لانىٌ دوني خاص لضاء يذني لانىٌ انًؤسسح جثايح األػًال لانىٌ األػًال لانىٌ خاص -لانىٌ انتجارج انذونيح

يىاد انًسابقت

انًعايم انًذة

انخىقيج

انؼمىد انتجاريح

01

ساػح ونصف 14.30-13.00

اننظزيح انؼايح نهؼمذ

03

ساػتاٌ

17.00-15.00

01

ساػح ونصف 14.30-13.00

عذد
انى ٌاصب
03

اإلجزاءاخ انمضائيح
اإلداريح
انمزاراخ وانؼمىد
اإلداريح

03
03

ساػتاٌ

اننظزيح انؼايح نهؼمىد

01

ساػح ونصف 14.30-13.00

انمانىٌ انذوني انخاص
انجشائزي

03

ساػتاٌ

17.00-15.00

01

ساػح ونصف 14.30-13.00

03

17.00-15.00

حاريخ انًسابقت

يكاٌ إجراء
انًسابقت

 21أكتىتز 2017

 21أكتىتز 2017

17.00-15.00
كهيح انحمىق
انمطة انجايؼي
أحًذ انثىني

 تظيًاخ سياسيح وإداريح إدارج حكىييح وتنًيح يحهيح اننظى انسياسيح رسى انسياسياخ انؼايحإدارج انتنًيح انًحهيح

ساػتاٌ

05

03

 21أكتىتز 2017

 21أكتىتز 2017

آخر أجل الستقبال ملفات الترشح حدد بيوم 08 :أكتوبر  ،2017إلى غاية الساعة . 16
حدد تاريخ إجراء المسابقة بيوم 21 :أكتوبر .2017

امللف املطلوب:
 طلب خطي مع البيانات الالزمة للمرتشح  :هاتف نقال  ،فاكس  ،بريد إلكرتوين. نسخة من شهادة البكالوريا. نسخ من شهادات الطور األول والثاين ( ليسانس وماسرت). نسخ من كشوف النقاط للطوريْن األول والثاين. نسخة من امللحق الوصفي لشهادة املاسرت. ترخيص من اهليئة املستخدمة بالنسبة للمرتشحني األجراء.طريقة إرسال ملفات الرتشح:
بواسطة املرتشح شخصيا.-عن طريق الربيد ( الكلية ال تتحمل وصول امللف بعد انعقاد جلنة التكوين يف الدكتوراه ،وال يتم دراسة هذه امللفات بعد هذا املوعد).
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