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

إعالن عن تنظيم مسابقات وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2020-2019
تبعا للقرارات الوزارية :
 القرار رقم 745 :المؤرخ في 20 :جوان  0202الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.
 القرار رقم 0444 :المؤرخ في 00 :أوت  0202يتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية
.2020/2019
 المنشور رقم  20المؤرخ في  00سبتمبر  0202يحدد كيفيات تنظيم وإجراء مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة
الجامعية .0202/0202

تنظم جامعة باتنة  - 1الحاج لخضر -مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه ) (LMDبعنوان السنة الجامعية ( )2020/2019في
التخصصات المبينة في الجدول أدناه ،وذلك يوم  20نوفمبر .0212
مواعيـــد هامـــة

ملف الترشح

 -10تودع ملفات الترشح للمسابقة على األرضية الرقمية  Progresمن  51سبتمبر إلى  32سبتمبر،
 -10تأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر األرضية الرقمية  Progresمن  32سبتمبر إلى  31سبتمبر،
 -10اإلعالن عن قائمة المترشحين المقبولين عبر األرضية الرقمية  Progresيوم  51أكتوبر،
 -10إيداع طعون المترشحين غير المقبولين عبر األرضية الرقمية  Progresمن  50أكتوبر إلى غاية  50أكتوبر،
 -10اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين للمسابقة عبر األرضية الرقمية  Progresيوم  55أكتوبر،
 -10إجراء مسابقات االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث في  02نوفمبر .3552
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 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.()Annexe

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Spécialité/Options

Physique

Physique Energétique Appliquée
physique des Rayonnements et
Astrophysiques

SM

physique des matériaux

chimie de l'eau

Chimie

chimie des matériaux

Nbre de
postes

Filière

omaine

 الحاج لخضر1جامعة باتنة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
:) في التخصصات التالية9191/9112( ( بعنوان السنة الجامعيةLMD)  مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه- الحاج لخضر- 1 تنظم جامعة باتنة

Epreuves
du
concours

3

-

3

-

9

3

-

Analyse numérique
Thermodynamique des alliages métalliques
(Coef.3)

3

-

Chimie de surfaces (Coef.1)
Traitements chimique et physico-chimique de
l’eau )Coef.4(

-

Chimie de surfaces (Coef.1)
Chimie des polymères (Coef.3)

-

Chimie de surfaces (Coef.1)
Catalyse et modélisation moléculaire (Coef.3)

-

Chimie de surfaces (Coef.1)
Stratégie de synthèse organique et élucidation
structurale (Coef.3)

3
12

chimie physique

chimie organique

Analyse Numérique (Coef.1)
Mécanique des fluides et transfert thermique
(Coef.3)
Analyse Numérique (Coef.1)
Physique nucléaire et physique des plasmas
(Coef.3)

3
3
2

Diplômes
d’accès,
Master en :

تفتح المسابقة الوطنية
لجميع الحاصلين على
شهادة الماستر أو
شهادة أجنبية معترف
بمعادلتها في شعبة
التكوين محل المسابقة

Les masters ou
un diplôme
équivalent issus
de la même
filière ouvrent
droit à la
présélection des
candidats au
concours.

Architecture

3

-

Théorie et histoire de l’architecture )Coef.0)
Architecture et espace enfantin (Coef.4)

Architecture et Projet Urbain

3

-

Théorie et histoire de l’architecture )Coef.0)
Projet urbain et durabilité (Coef.4)

Habitat et Société

4

-

Théorie et histoire de l’architecture )Coef.0)
Habitat, usage et représentation (Coef.4)

Chirurgie vétérinaire

3

-

Biostatistique (Coef.0)
Chirurgie vétérinaire (Coef.3)

Microbiologie clinique

3

-

Biostatistique (Coef.0)
Microbiologie vétérinaire (Coef.3)

Virologie vétérinaire

3

-

Biostatistique (Coef.0)
Virologie vétérinaire (Coef.3)

السياسات التجارية والمالية الدولية

3

نقود ومؤسسات مالية

3

العولمة والتكتالت اإلقليمية

9

9

)1 االقتصاد الكلي (معامل
)3 التمويل الدولي (معامل

-

)1 االقتصاد الكلي (معامل
)3 اقتصاد نقدي ومالي (معامل

-

3

)1 االقتصاد الكلي (معامل
)3 التكتالت اإلقليمية (معامل

-

محاسبة وجباية

3

)1 محاسبة مالية معمقة (معامل
)3 جباية وتدقيق جبائي (معامل

-

محاسبة وتدقيق

3

)1 محاسبة مالية معمقة (معامل
)3 تدقيق محاسبي (معامل

-

تدقيق ومراقبة التسيير

3

)1 محاسبة مالية معمقة (معامل
)3 مراقبة التسيير (معامل

-

9

علوم مالية ومحاسبة

SEGC

العلوم االقتصادية

Sciences
vétérinaires

AUMV
SNV

Architecture et Environnement de
l’enfant

9

3

األدب الجزائري

4

أدب قديم

-

األدب العربي العام (معامل )1
مقياس الشعر العربي المعاصر (معامل )3

4

األدب الحديث والمعاصر

-

منهجية( .معامل )1
نظريات في علم االجتماع التنظيم وعمل (معامل )3

4

علم اجتماع التنظيم والعمل

-

منهجية (معامل )1
نظريات في علم االجتماع الحضري (معامل )3
منهجية (معامل )1
نظريات في علم االجتماع العائلي (معامل )3
منهجية (معامل )1
التوجيه واالرشاد النفسي و التربوي (معامل )3

4

علم االجتماع الحضري
علم االجتماع العائلي

-

منهجية (معامل )1
مناهج دراسية وتقويم تربوي (معامل )3

-

منهجية (معامل )1
تكنولوجيا التربية والتعليم (معامل )3
منهجية (معامل )1
علم النفس الصحة (معامل )3

-

منهجية (معامل )1
علم النفس المخاطرة (معامل )3

-

منهجية (معامل )1
علم نفس االنحراف والجريمة

9

9

4

9

4
4

توجيه وإرشاد نفسي وتربوي
مناهج دراسية وتقويم تربوي
تكنولوجيا التربية

4

علم النفس المخاطرة واألرغنوميا

9

4

علم نفس االنحراف والجريمة

علوم اجتماعية:
علم النفس

3

علم النفس الصحة

4

SHS

علوم اجتماعية:
علوم التربية

4

علوم اجتماعية:
علم االجتماع

4

دراسات لغوية

-

األدب العربي العام (معامل )1
مقياس الرواية الجزائرية (معامل )3
األدب العربي العام (معامل )1
مقياس النثر العربي القديم (معامل )3

4

اللسانيات العربية

دراسات أدبية

-

قضايا لسانية (معامل )1
اللسانيات العربية (معامل )3

6

LAA

-

قضايا لسانية (معامل )1
المدارس اللسانية (معامل )3

4

لسانيات عامة

12

9

5

علوم اجتماعية:
فلسفة

9

3

تاريخ وحضارة الغرب االسالمي في العصر
الوسيط

4

علم األعصاب اللغوي والعيادي

4

إعاقة سمعية

4

اضطرابات اللغة والتواصل

4

قانون الملكية الصناعية

4

قانون البيئة

4

القانون العقاري

4

القانون الدولي الجنائي

4

تنظيم سياسي وإداري

4

العالقات الدولية

4

اإلدارة المحلية

علوم انسانية:
تاريخ

-

منهجية (معامل )1
علم األعصاب اللغوي و العيادي (معامل )3
منهجية (معامل )1
إعاقة سمعية (معامل )3
منهجية (معامل )1
أمراض اللغة و التواصل (معامل )3
منهجية (معامل )1
قانون الملكية الصناعية (معامل )3
منهجية (معامل )1
القانون الدولي البيئي (معامل )3
منهجية (معامل )1
قانون الملكية العقارية (معامل )3
منهجية (معامل )1
القضاء الدولي الجنائي (معامل )3
منهجية (معامل )1
دراسة مقارنة ألنظمة الحكم (معامل )3
منهجية (معامل )1
االقتصاد السياسي الدولي (معامل )3
منهجية (معامل )1
إدارة الجماعات المحلية (معامل )3

9

3

تاريخ بالد المغرب القديم

علوم اجتماعية:
األرطوفونيا

-

منهجية (معامل )1
تاريخ المغرب االوسط في العصر الوسيط

3

تاريخ الجزائر المعاصر

حقوق

-

مناهج فلسفية (معامل )1
فلسفة تطبيقية (معامل )3
منهجية (معامل )1
تاريخ الجزائر المعاصر (معامل )3
منهجية (معامل )1
تاريخ الممالك المغاربية (معامل )3

4

فلسفة تطبيقية

علوم سياسية

-

مناهج فلسفية (معامل)1
فلسفة عربية إسالمية (معامل )3

9

4

فلسفة عربية إسالمية

DSP

-

مناهج فلسفية (معامل )1
فلسفة غربية حديثة ومعاصرة (معامل )3

4

الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة

-

منهجية البحث (معامل )1
حضارة إسالمية (معامل )3

4

الفقه المقارن وأصوله

4

معامالت مالية معاصرة

3

الدعوة والثقافة اإلسالمية

3

الحديث وعلومه

3

التفسير وعلوم القرآن

3

العقيدة اإلسالمية

4

4

4

Patrimoine

Histoire de Langue

Histoire de La Société Amazighe

علوم اسالمية:
الشريعة

4

الشريعة والقانون

علوم اسالمية:
أصول الدين

6

إعجاز القران والدراسات البيانية

Langue et Civilisation

منهجية البحث (معامل )3
دراسات بيانية (معامل )3
تحفيظ (معامل )1
قضايا القانون الدولي اإلنساني وفقه األقليات (معامل )3
تحفيظ (معامل )1
9
قضايا فقهية معاصرة (معامل )3
تحفيظ (معامل )1
معامالت مالية معاصرة (معامل )3
تحفيظ (معامل )1
مناهج الدعوة (معامل )3
تحفيظ (معامل )1
اإلعجاز في القران والسنة (معامل )3
12
تحفيظ (معامل )1
اإلعجاز في القرآن والسنة (معامل )3
تحفيظ (معامل )1
األصول العقدية للفرق اإلسالمية (معامل )3
) - Dialectologie (Coef.0
- Patrimoine amazigh dans ses volets matériel,
)immatériel, culturel et historique (Coef.3
) - Dialectologie (Coef.0
9
- Histoire de la langue et de l’écriture amazighes
) (Coef.3
) - Dialectologie (Coef.0
- Mouvements sociaux et organisation des
)groupes amazighophones (Coef.3

4

SHS

-

9

4

الحضارة اإلسالمية

علوم اسالمية:
لغة عربية وحضارة
اسالمية

-

منهجية البحث (معامل )1
دراسات قرآنية (معامل )3

4

اللغة العربية والدراسات القرانية

LCA

