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نجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشعبيتا  

 وزارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

عُـابـــــت–باجـــــي يخخـــــار جايعت   

 َيابــت يذيريــت انجايعـت نهخكىيـــٍ انعانـــي فـي يا بعـذ انخــذرج

 وانخـأهيــــم انجايـعـــي و انبحــــث انعهًــــــي

(د.و.دكخىراِ ل)يسابقت انخكىيٍ في انذكخىراِ   

2017/2018بعُىاٌ انسُت انجايعيت   

انخىقيج انًذة انًعايم يىاد انًسابقت  حخصصاث انًاسخر انًعُيت بانًسابقتعُىاٌ انخكىيٍ انشعبت انًيذاٌ 
عذد 

 انًُاصب
حاريخ 

انًسابقت 

يكاٌ إجراء 

 انًسابقت

األدب و اللغات 

األجنبية 

LLE 

لغة فزنسية 

Français 

علىم اللغة و التعليوية 

Sciences du 

langage et 

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 

- Sciences du langage 

- Linguistique et langues 

appliquées 

- Culture de la 

langue 
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هجوع أحوذ 

كلية -البىني

اآلداب  

و العلىم 

 اإلنسانية    

و 

االجتواعية 

- 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 سا 02 03

العلىم اإلنسانية     

 و االجتواعية

SHS 

علىم التزبية 

Sciences de 

L’éducation 

علىم التزبية 

Sciences de 

L’éducation 

علن النفس التزبىي  -

علن النفس الوذرسي  -

التزبية الخاصة  -

هنهجية 
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التكفل النفسي 

التزبىي بذوي 

االعاقة الذهنية 

 17.00-15.00 سا 02 03

 



2 
 

 

  .16، إلى غاية الساعة 2017 أكتوبر 08:  أجل  الستقبال ملفات الترشح  حدد بيومآخر

 . 2017 أكتوبر 21: حدد تاريخ إجراء المسابقة بيوم

 :املطلوبمللف ا
 .هاتف   نقال  ، فاكس ، بريد إلكرتوين:  طلب خطي  مع   البيانات الالزمة للمرتشح - 

 .نسخة من شهادة   البكالوريا- 
. (ليسانس وماسرت )نسخ من شهادات الطور  األول والثاين   - 
. ألول والثاينانسخ من كشوف النقاط للطورْين - 
. نسخة من امللحق الوصفي  لشهادة املاسرت- 
. ترخيص من اهليئة  املستخدمة  بالنسبة للمرتشحني  األجراء- 

 :طريقة إرسال ملفات الرتشح
 .بواسطة  املرتشح  شخصيا-
 .(الكلية ال تتحمل وصول امللف بعد انعقاد جلنة التكوين يف الدكتوراه، وال يتم دراسة هذه امللفات بعد هذا املوعد )عن طريق الربيد -

 

 

 

 


