الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة 1الحاج لخضر
نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث في ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي

إعالن عن مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه ) (LMDبعنوان السنة الجامعية ()2019/2018
تنظم جامعة باتنة  - 1الحاج لخضر -مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه ) (LMDبعنوان السنة الجامعية ( )2019/2018في التخصصات التالية:

من 2018/09/09

20/10/2018

3

إلى 2018/09/27

20/10/2018

3

20/10/2018

3

 .2تاريخ إعالن النتائج
األولية للترشح:

من 2018/10/03

13/10/2018

3

 .4تاريخ إعالن القوائـم
النهائية للمشاركين فـي
المسابقات:

13/10/2018

3

2018/10/10
13/10/2018

3

)Dialectologie (Coef.1
Patrimoine amazigh dans ses volets matériel, immatériel, culturel et
)historique(Coef.3
)Dialectologie (Coef.1
)Histoire de la langue et de l’écriture amazighes (Coef.3
)Dialectologie (Coef.1
Mouvements sociaux et organisation des groupes amazighophones
)(Coef.3

كل شهادة ماستر منبثقة
من نفس الشعبة

13/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

األدب العربي العام (معامل )1
األدب الجزائري الحديث (معامل )3
األدب العربي العام (معامل )1
الشعر العربي القديم (معامل )3
األدب العربي العام (معامل )1
األدب العربي الحديث والمعاصر (معامل )3

20/10/2018

3

-

20/10/2018

3

-

20/10/2018

3

-

االقتصاد الكلي (معامل )1
التمويل الدولي (معامل )3
االقتصاد الكلي (معامل )1
اقتصاد نقدي ومالي (معامل )3
االقتصاد الكلي (معامل )1
التكتالت اإلقليمية (معامل )3

13/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

النقد العربي القديم
النقد العربي الحديث والمعاصر
النقد والبالغة

لسانيات عامة
اللسانيات التطبيقية
اللسانيات العربية

األدب الجزائري
األدب العربي القديم
األدب العربي الحديث والمعاصر

دراسات نقدية

13/10/2018

3

-

Histoire de la société amazighe

دراسات لغوية

الماستر ال ُمؤهل للترشح
للمسابقة :

13/10/2018

3

-

-

Histoire de langue

دراسات أدبية

13/10/2018

3

-

قضايا لسانية (معامل )1
المدارس اللسانية (معامل )3
قضايا لسانية (معامل )1
اللسانيات التطبيقية (معامل )3
قضايا لسانية (معامل )1
اللسانيات العربية (معامل )3

tout master issu de la
même filière

-

Patrimoine

LAA

13/10/2018

3

-

قانون الملكية الصناعية

حقوق

LAA

13/10/2018

3

-

Master ouvrant droit à
la présélection des
candidats
au
concours :

اإلدارة المحلية

LAA

13/10/2018

3

-

النقد األدبي (معامل )1
النقد العربي القديم (معامل )3
النقد األدبي (معامل )1
النقد العربي المعاصر (معامل )3
النقد األدبي (معامل )1
النقد والبالغة (معامل )3

العالقات الدولية

Langue et civilisation

13/10/2018

3

-

لغة أجنبية (معامل )1
قانون الملكية الصناعية (معامل )3

إلى 2018/10/09

تنظيم سياسي وإداري

DSP

20/10/2018

3

-

Architecture et projet urbain

LCA

20/10/2018

3

-

Habitat et société

DSP

 .3فترة الطعون:

20/10/2018

3

-

منهجية (معامل )1
المؤسسات السياسية واإلدارية (معامل )3
منهجية (معامل )1
العالقات االقتصادية الدولية (معامل )3
منهجية (معامل )1
اإلدارة المحلية (معامل )3

Architecture et environnement de
l’enfant

علوم سياسية

2018/10/03

)- Théorie et histoire (Coef.1
)- Architecture et espace enfantin (Coef.3
)Théorie et histoire (Coef.1
)Habitat, usage et représentation (Coef.3
)Théorie et histoire (Coef.1
)Projet urbain et durabilité (Coef.3

Physique des rayonnements
et astrophysique

Physique

 .1فترة إيداع ملفات
الترشح:

13/10/2018

3

Physique théorique

Architecture

مواعيد هامة:

13/10/2018

3

)Analyse numérique (Coef.1
)Transfert thermique et thermodynamique (Coef.3
)Analyse numérique (Coef.1
)Mécanique quantique relativiste et théorie des champs (Coef.3
)Analyse numérique (Coef.1
)Physique nucléaire et physique des plasmas (Coef.3

-

Physique énergétique appliquée
SM

13/10/2018

3

مواد المسابقة

AUMV

تاريخ المسابقة

عدد المناصب

عنوان التكوين

الشعبة

ميدان

0

تكنولوجيا وهندسة المعلومات
تسيير ومعالجة المعلومات

علم المكتبات

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في
المكتبات ومراكز التوثيق

العلوم االقتصادية

العولمة والتكتالت اإلقليمية

SEGC

نقود ومؤسسات مالية

SHS

المنهجية (معامل )1
التكنولوجيا الجديدة للمكتبات ومراكز المعلومات (معامل )3
المنهجية (معامل )1
البوابات اإللكترونية وتصميم المواقع اإللكترونية (معامل )3
المنهجية (معامل )1
تسيير ومعالجة مصادر المعلومات الحديثة (معامل )3

السياسات التجارية والمالية الدولية

تاريخ المسابقة

مواد المسابقة

عدد المناصب

20/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

www.univ-batna.dz

13/10/2018

3

-

منهجية (معامل )1
نظريات في علم االجتماع التنظيم والعمل (معامل )3
منهجية (معامل )1
نظريات في علم االجتماع الحضري (معامل )3
منهجية (معامل )1
نظريات في علم االجتماع العائلي (معامل )3

مالحظة:

13/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

13/10/2018

3

-

منهجية البحث (معامل )1
دراسات قرآنية (معامل )3
منهجية البحث (معامل )1
حضارة إسالمية (معامل )3
منهجية البحث (معامل )1
دراسات بيانية (معامل )3

13/10/2018

3

-

بالغة (معامل )1
قضايا القانون الدولي اإلنساني وفقه األقليات (معامل )3

-

منهجية البحث العلمي (معامل )1

13/10/2018

3

13/10/2018

3

13/10/2018

3

13/10/2018

3

13/10/2018

3

20/10/2018

3

20/10/2018

3

20/10/2018

3

لمزيد من المعلومات
تصفح موقع الجامعة
على الرابط:

مناهج دراسية وتقويم تربوي
تكنولوجيا التربوي

علم النفس اإلكلينيكي
علم نفس الصحة
علم النفس المدرسي
علم النفس العمل والتنظيم
علم النفس المخاطرة واألرغونوميا

علم اجتماع التنظيم
علم االجتماع الحضري
علم االجتماع العائلي

اللغة العربية والدراسات القرآنية
الحضارة اإلسالمية
إعجاز القرآن والدراسات البيانية

Science du sol

Sciences
Agronomiques

)Microbiologie alimentaire (Coef.1
)Procédés alimentaires (Coef.3
)Microbiologie alimentaire (Coef.1
)Biochimie alimentaire (Coef.3
)Microbiologie alimentaire (Coef.1
)Nutrition (Coef.3

-

SHS

)Ecologie végétale (Coef.1
)Conservation des sols et lutte contre la désertification (Coef.3
)Ecologie végétale (Coef.1
)Protection et restauration des écosystèmes forestiers (Coef.3
)Méthodes de lutte contre les bio-agresseurs (Coef.1
)Connaissance sur les bio-agresseurs (Coef.3

-

تاريخ الجزائر المعاصر

تاريخ

SHS

-

منهجية (معامل )1
تاريخ الجزائر المعاصر (معامل )3

الدعوة والثقافة اإلسالمية

علوم إسالمية
أصول الدين

SNV

-

مناهج الدعوة (معامل )3

شريعة وقانون وأقليات مسلمة

علوم إسالمية
الشريعة

SHS

يعتبر اإلعالن عن
قوائم المشاركين
عبر مواقع الكليات
والمعاهد بمثابة
استدعاء
للمترشحين

إعالم واتصال

20/10/2018

3

-

ارطوفونيا

20/10/2018

3

-

يتم إيداع الملفات على
مستوى الكليات
والمعاهد المعنية
(نيابة العمادة
للدراسات العليا)
ابتداء من:
2018/09/09

فلسفة

20/10/2018

3

-

توجيه وإرشاد نفسي وتربوي

علوم التربية

20/10/2018

3

-

منهجية (معامل )1
علم النفس المرضي (معامل )3
منهجية (معامل )1
علم النفس الصحة (معامل )3
منهجية (معامل )1
صعوبات التعلم (معامل )3
منهجية (معامل )1
تسيير وتنمية الموارد البشرية (معامل )3
منهجية (معامل )1
علم النفس المخاطرة (معامل )3

)8
)9

فلسفة عربية وإسالمية

علم النفس

20/10/2018

3

-

)7

فلسفة تطبيقية

علم االجتماع

20/10/2018

3

-

فلسفة غربية حديثة ومعاصرة

علوم إسالمية
اللغة العربية
والحضارة اإلسالمية

20/10/2018

3

-

منهجية (معامل )1
التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي(معامل )3
منهجية (معامل )1
مناهج دراسية وتقويم تربوي (معامل )3
منهجية (معامل )1
تكنولوجيا التربية والتعليم (معامل )3

)6

اضطرابات اللغة والتواصل

foresterie
Protection des végétaux

Sciences des aliments
Sécurité agroalimentaire et
contrôle de qualité
Nutrition et sciences des aliments

Sciences
Alimentaires

13/10/2018

3

-

)5

SHS

13/10/2018

3

-

SHS

13/10/2018

3

-

لغة أجنبية –فرنسية( -معامل )1
فلسفة غربية حديثة ومعاصرة (معامل )3
لغة أجنبية –فرنسية( -معامل )1
فلسفة تطبيقية (معامل )3
لغة أجنبية –فرنسية( -معامل )1
فلسفة عربية وإسالمية (معامل )3

)4

إعاقة سمعية

SHS

20/10/2018

3

-

)3

علم األعصاب اللغوي العيادي

SHS

20/10/2018

3

-

)2

صحافة مطبوعة والكترونية

SHS

20/10/2018

3

-

منهجية (معامل )1
علم األعصاب اللغوي والعيادي (معامل )3
منهجية (معامل )1
إعاقة سمعية (معامل )3
منهجية (معامل )1
اضطرابات اللغة والتواصل (معامل )3

سمعي بصري

SHS

13/10/2018

3

-

)1

طلب خطي للمترشح
يتضمن بيانات المعني
( رقم الهاتف  ،الموبايل،
البريد االلكتروني ...إلخ)
نسخة من شهادة
البكالوريا
نسخة لكل من شهادتي
الطور األول وشهادة
الطور الثاني (ليسانس
وماستر)
نسخة من كشوف
العالمات لكل من الطور
األول والطور الثاني
(ليسانس وماستر)
نسخة من الوثيقة
الوصفية للمعارف
والمؤهالت المكتسبة
المرفقة بشهادة الماستر
ترخيص من الهيئة
المستخدمة للمترشحين
األجراء
تصريح شرفي (يسحب
النموذج من مواقع
الكليات)
صورتان شمسيتان
شهادة ميالد رقم 12

اتصال وعالقات عامة

SHS

13/10/2018

3

-

ملف الترشح:

13/10/2018

عنوان التكوين

SNV

3

-

منهجية (معامل )1
اتصال وعالقات عامة (معامل )3
منهجية (معامل )1
إعالم سمعي بصري (معامل )3
منهجية (معامل )1
إعالم إلكتروني ومطبوع (معامل )3

الشعبة

ميدان

