الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة 1الحاج لخضر

إعالن عن مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه ) (LMDبعنوان السنة الجامعية ()2018/2017
تنظم جامعة باتنة  - 1الحاج لخضر -مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه ) (LMDبعنوان السنة الجامعية ( )2018/2017في التخصصات التالية:
مواد المسابقة

العدد

- Matière et rayonnement
- Physique théorique

- Physique et technologie de
- Physique des rayonnements
l’exploration de l’espace
- Physique des plasmas
- Thermodynamique des matériaux
- Physique des matériaux
- Sciences des matériaux
- Physique des matériaux et transitions de phases
- Ingénierie des matériaux
- Matériaux et composants : métallurgie physique et ultrasons.

Physique des rayonnements
et astrophysique
Physique des matériaux

Physique

)- Physique du solide (Coef.1
)- Thermodynamique des matériaux (Coef.3

3

شهادات الترشح ،ماستر في:

SM

)- Physique nucléaire et mécanique quantique (Coef.1
)- Physique des plasmas et astrophysique (Coef.3

3

عنوان التكوين

تخصص

ميدان

Date du concours : 14/10/2017

) - Ecologie forestière (Coef.1
) - Bio-systématique des végétaux vasculaires (Coef.3

3

Sciences forestières
Dendrochronologie et reconstitution des
paléo-environnements

Sciences forestières
Ecosystèmes forestiers et continentaux

Sciences Agronomiques

) - Ecologie forestière (Coef.1
) - Anatomie du bois (Coef.3

3

- Protection de la nature : Ecologie, gestion et
conservation de la biodiversité
- Foresterie : Aménagement et gestion des forêts
- Foresterie : Gestion des écosystèmes steppiques
- Foresterie : Protection des forêts
- Sciences forestières
- Ecologie et géomatique appliquée
- Foresterie
- Ecologie végétale et environnement

Production Animale

SNV

) - Aviculture (Coef.1
- Alimentation des animaux
) Domestiques (Coef.3

6

Développement durable de l’élevage
Sciences et techniques des productions animales
Production animale
Parcours et élevages en zones arides

- Aviculture
- Maitrise de l’élevage des petits ruminants en
zones arides
- Nutrition animale et produits animaux
- Systèmes d’élevages et nutrition animale
- Ecologie et dynamique des écosystèmes forestiers
et continentaux
- Protection de la nature : Gestion et conservation de
la biodiversité.
- Biodiversité et développement durable.
- Diversité et adaptation de la flore méditerranéenne
- Gestion des forêts et des espaces naturelles
- Ecologie forestière
- Aménagement et production de la forêt
méditerranéenne

Date du concours : 14/10/2017

 األدب الجزائري القديم (معامل )1 -األدب الجزائري الحديث والمعاصر (معامل )3

5

 البالغة واألسلوبية (معامل )1 -النقد العربي وقضاياه ومدارسه (معامل ) 3

5

 اللسانيات العامة اللسانيات التعليمية-

األدب الجزائري
األدب األجنبي واألدب المقارن
الدراسات األسلوبية
األدب العربي القديم ونقده

-

أدب حديث ومعاصر
األدب العربي
النقد األدبي
أدب حديث ومعاصر

أدب جزائري

دراسات أدبية

النقد والبالغة

دراسات نقدية

LLA

 النحو الوظيفي (معامل )1 -اللسانيات واللغة العربية (معامل )3

3

 لسانيات تطبيقية -علوم اللسان العربي

اللسانيات واللغة العربية

دراسات لغوية

Date du concours : 14/10/2017

 منهجية البحث االجتماعي (معامل )1 -نظريات علم االجتماع (معامل )3

6

 -علم االجتماع في التخصصات ذات العالقة

 منهجية (معامل )1 -إعالم سياحي (معامل )3

6

 مناهج النقد الفلسفي (معامل )1 -فلسفة معاصرة (معامل )3

3

-

5

-

-

-

تاريخ المغرب العربي المعاصر (معامل )1
الحركة الوطنية الجزائرية (معامل )3
منهجية البحث العلمي (معامل )1
نظريات األسرة (معامل )3

3

 -اتصال تسويقي

 علم اجتماع الحضري -علم اجتماع تنظيم وعمل

 -إعالم سمعي بصري

 فلسفة عامةتعليمية الفلسفة
فلسفة غربية حديثة ومعاصرة  -فلسفة العلوم
 فلسفة عربية إسالميةتاريخ المغرب الحديث والمعاصر
تاريخ معاصر

 -صحافة مكتوبة

علم االجتماع المؤسسات الحضرية
 -اتصال وعالقات عامة

 فلسفة حديثة ومعاصرة فلسفة األديان فلسفة األخالق والسياسة تاريخ الفلسفة فلسفة القيم فلسفة التأويل تاريخ عام معاصر تاريخ الثورة الجزائرية علم االجتماع العائلي -علم اجتماع السكان

 -اإلرشاد األسري

إعالم سياحي
فلسفة معاصرة مذاهب ومناهج
تاريخ معاصر
علم االجتماع العائلي

علوم اجتماعية:
علم االجتماع
علوم انسانية:
علوم اإلعالم
واالتصال
علوم اجتماعية:
فلسفة

SHS

3

 إدارة المعرفة والمكتبات ومراكز التوثيق -معالجة المعلومات

 اإلنجليزية (معامل )1 -التكنولوجيا الجديدة للمكتبات ومراكز المعلومات (معامل )3

 إدارة المكتبات ومراكز التوثيق -تنظيم وتسيير في المكتبات ومراكز التوثيق

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز
التوثيق

علوم انسانية:
علم المكتبات

علوم انسانية:
تاريخ
علوم اجتماعية:
علم االجتماع

Date du concours : 14/10/2017

 المنهجية واإلحصاء (معامل )1 -تنمية وإدارة الموارد البشرية (معامل )3

3

 تنمية وإدارة الموارد البشرية -علم النفس االجتماعي للمؤسسات

 منهجية البحث (معامل )1 -علم النفس المرضي (معامل )3

3

 علم النفس المرضي اإلكلينيكي علم النفس المدرسي -علم النفس اإلكلينيكي والممارسات العيادية

 منهجية البحث (معامل )1 -صعوبات التعلم (معامل )3

3

 علم النفس االجتماعي -أرطفونيا

 المنهجية (معامل )1 -علم نفس المخاطرة (معامل )3

3

 علم النفس اإليكلينيكي الصدمي -علم نفس النمو واإلعاقة

 صعوبات التعلم علم النفس العيادي علم النفس التربوي-

علم النفس تنظيم وعمل
علم النفس العيادي
علم النفس المدرسي

علوم اجتماعية:
علم النفس

SHS

 منهجية (معامل )1 -توجيه وإرشاد نفسي وتربوي (معامل )3

4

 اإلدارة والتسيير التربوي -علم النفس التربوي

-

توجيه وإرشاد
علم النفس المدرسي
تكنولوجيا التربية
علم النفس تنظيم وعمل
علم النفس االجتماعي للعامل
الهندسة البشرية
علم نفس الصحة
علم النفس العيادي
علم النفس المرضي
 علم النفس المدرسي توجيه وإرشاد علم النفس المدرسي وصعوبات التعلمعلم نفس المرور
علم نفس تنظيم وعمل

التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي

علوم اجتماعية:
علوم التربية

علم النفس المخاطرة وتطبيقات األرغنوميا

Date du concours : 21/10/2017

 العالقة بين البيئة والتنمية (معامل )1 -التخطيط االقتصادي القائم على البعد البيئي (معامل )3

3

 قانون الملكية الفكرية (معامل )1 -القانون الدستوري (معامل )3

5

-

القانون الدستوري (معامل )1
قانون الملكية الفكرية (معامل )3
اإلجراءات الجزائية (معامل )1
قانون مكافحة الفساد العام (معامل )3

5
6

 عقود ومسؤولية التأمينات-

قانون البيئة
قانون األعمال
قانون إداري لألعمال
القانون الدستوري

 قانون الشركات قانون جنائي وعلوم جنائية -القانون البحري

 دولة ومؤسسات منازعات عمومية -إدارة ومالية

 حماية البيئة القانون البيئي قانون قضائي إداري  -القانون اإلداري واإلدارة العامة علوم قانونية إدارية حقوق اإلنسانواألنظمة السياسية
 قانون األعمال -المؤسسات التجارية

 القانون العام الداخلي -القانون الجنائي

 القانون الجنائي -قانون العقوبات والعلوم الجنائية

قانون البيئة
قانون عام

حقوق

DSP

 عقود ومسؤولية (معامل )1 -قانون الملكية العقارية والترقية العقارية (معامل )3

3

 قانون عقاري -قانون مدني

قانون عقاري

قانون خاص
قانون جنائي

Date du concours : 14/10/2017

-

 التكامل واالندماج الدولي (معامل )1 -تحليل النزاعات الدولية (معامل )3

8

 نظم سياسية مقارنة (معامل )1 -المؤسسات السياسية واإلدارية (معامل )3

3

-

 جيوبوليتيكا الدراسات(معامل )1 -مدخل إلى علم الجيوبوليتيكا (معامل )3

3

-

Date du concours : 21/10/2017

إدارة الموارد البشرية والتنمية اإلدارية
األمن والتعاون في العالقات الدولية والدراسات
المتوسطية
علوم سياسية
فرع :تنظيم سياسي وإداري
علوم سياسية
فرع :العالقات الدولية وجيوبوليتيكا األسيوية

علوم سياسية

DSP

 التنمية اإلدارية (معامل )1 -إدارة الموارد البشرية (معامل )3

4

 إدارة الموارد البشرية الحوكمة المحلية والتنميةإدارة الجماعات المحلية
السياسية واالقتصادية.
 اإلدارة والسياسة العامةالسياسة العامة واالدارة المحلية
 اإلدارة العمومية والتنمية النظم السياسية المقارنةالحوكمة المحلية
السياسة
 إدارة وحكامة محليةسياسة عامة مقارنة
 إدارة النزاعات الدوليةعالقات دولية وتعاون
 عالقات دولية ودراسات أمنية.دبلوماسية وعالقات دولية
 إدارة الموارد البشريةاإلدارة العمومية والتنمية السياسية
 إدارة وحكامة محليةاإلدارة والسياسة العامة
 سياسة عامة مقارنةسياسات عامة
 الحوكمة المحلية والتنمية السياسية واالقتصادية دراسات أمنيةدراسات استراتيجية وبناء السالم
 دبلوماسية وتعاون دوليدراسات آسيوية
 -استراتيجية وعالقات دولية

 السياسة العامة والحكامة العامة اإلدارة العامة واألنظمة السياسية اإلدارة الدولية اإلصالح اإلداري والتنمية المحليةاإلدارة الدولية
دراسات أمنية واستراتيجية
دراسات استراتيجية و دولية
 السياسة العامة والحكامة العامة اإلدارة العامة واألنظمة السياسية اإلصالح اإلداري والتنمية المحلية السياسة العامة واإلدارة المحليةدبلوماسية وعالقات دولية
اإلدارة الدولية
دراسات أمنية واستراتيجية

مواد المسابقة

شهادات الترشح ،ماستر في:

العدد

 حضارة إسالمية (معامل )1 -تاريخ إسالمي (معامل )3

3

 حضارة إسالمية -تاريخ وحضارة إسالمية

 مدخل للعلوم القانونية (معامل )1 -أصول ومقاصد (معامل )3

3

 فقه المعامالت (معامل )1 -معامالت مالية معاصرة (معامل )3

3

 االقتصاد اإلسالمي -إدارة األوقاف والزكاة

2

 -التفسير وعلوم القرآن

2

 -دعوة وثقافة إسالمية

-

علوم الحديث (معامل )1
علوم القرآن (معامل )3
فكر إسالمي (معامل )1
الدعوة ومناهجها (معامل )3
فكر إسالمي (معامل )1
العقيدة اإلسالمية (معامل )3

 -شريعة وقانون

2

 تاريخ إسالمي الفقه المالكي وأصوله -األقليات المسلمة في الغرب

اللغة والحضارة االسالمية
فرع :اللغة العربية والدراسات القرآنية

علوم اسالمية:
لغة عربية
وحضارة
اسالمية

اللغة والحضارة االسالمية
فرع :التاريخ والحضارة اإلسالمية

 -أصول الفقه -أصول الفقه المقارن

الشريعة االسالمية والقضايا المعاصرة
فرع :الفقه واألصول
الشريعة االسالمية والقضايا المعاصرة
فرع :اقتصاد إسالمي وإدارة األوقاف والزكاة

 علوم القرآن والحديث -الحديث وعلومه

 عقيدة -عقيدة إسالمية

 -مقارنة األديان

القرآن والسنة والفكر االنساني
فرع :الوحي ومنهجياته
القرآن والسنة والفكر االنساني
فرع :الدعوة والتحديات المعاصرة
القرآن والسنة والفكر االنساني
فرع :العقيدة اإلسالمية والقضايا المعاصرة

علوم اسالمية:
الشريعة

SHS

 لغة عربية (معامل )1 -دراسات قرآنية (معامل )3

3

 دراسات لغوية وقرآنية -دراسات قرآنية

عنوان التكوين

تخصص

ميدان

علوم اسالمية:
أصول الدين

Date du concours : 14/10/2017
 كل تخصصات الماستر المنبثقة من فرع العلوم المالية والمحاسبة -كل تخصص ماستر يحمل في تسميته إحدى العبارات :مالية ،محاسبة أو تدقيق

محاسبة ،مالية وتدقيق

مالية ومحاسبة

SEGC

 محاسبة مالية معمقة (معامل )1 اختياري (مراجعة محاسبية ومالية -محاسبة عمومية -هندسة مالية)(معامل )3

4

 تدقيق محاسبي فحص محاسبي -تسيير الميزانيات

Date du concours : 21/10/2017

)- Urbanisme et villes durables (Coef.1
)- Architecture et conception paysagère durable (Coef.3

5

- Masters issus de la même filière

Architecture : Habitat, paysages
Architecture

 مواعيد هامة (ماعدا الهندسة المعمارية):
-

فترة إيداع الملفات :من  2017/09/05إلى غاية 2017/09/25
تاريخ إعالن النتائج األولية للترشح2017/10/01 :

-

فترة الطعون :من  2017/10/01إلى غاية 2017/10/08
تاريخ إعالن قوائم المشاركين في المسابقات :يوم الثالثاء 2017/10/10

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

لمزيد من المعلومات ،تصفح موقع الجامعةwww.univ-batna.dz :
 ملف الترشح:
 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)

 ترخيص من الهيئة المستخدمة للمترشحين األجراء تصريح شرفي (يسحب النموذج من مواقع الكليات) صورتان شمسيتان -شهادة ميالد رقم 12

 -نسخة من الوثيقة الوصفية للمعارف والمؤهالت المكتسبة المرفقة بشهادة الماستر

يتم إيداع الملفات على مستوى الكليات والمعاهد المعنية (نيابة العمادة للدراسات العليا)

AUMV

Période de dépôt de dossiers de candidature : du 01/10/2017 au 15/10/2017
Affichage des résultats préliminaires : le 19/10/2017
Période des recours : du 19/10/2017 au 26/10/2017
Affichage final : le 29/10/2017
Date du concours : 11/11/2017

