جامعة طاهري ﷴ بشار
إعﻼن عن مسابقة الدخول للسنة اﻷولى دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( 2021-2020
تحضيرا لمسابقة الدخول للسنة اﻷولى دكتوراه
نظام ل.م.د للسنة الجامعية  ،2021-2020تعلم إدارة
جامعة طاهري ﷴ بشار جميع الحائزين على شهادة
الماستر نظام ل.م.د ﻓﻲ التخصصات المدرجة ﻓﻲ
الجدول اﻵتﻲ ،أنه بإمكانهم التسجيل ﻓﻲ المسابقة
تبعا لشروط كل تخصﺺ.
الشعبة

التخصص

عدد
المناصب

شروط الدخول للمسابقة

مواد المسابقة

الميدانSciences de la matière :

Chimie

Chimie de
l'Environnement

03

*مادة المشتركة:
Méthodes Physico-chimiques
d’Analyse

Chimie des Produits
Naturels

03

*المادة التخصص:
Catalyse et Environnement
*مادة المشتركة:
Méthodes Physico-chimiques
d’Analyse

Chimie Analytique

03

*المادة التخصص:
Structure des Biomolécules
*مادة المشتركة:
Méthodes Physico-chimiques
d’Analyse

الحائزون على شهادة الماستر في:
1.
2.
3.
4.

Chimie Analytique
Catalyse
Catalyse et Chimie Verte
Chimie Analytique,
pharmaceutique et
Biomédicale
5. Toutes les spécialités de la
Filière Chimie

*المادة التخصص:
Analyse et Contrôle des produits
Pharmaceutiques

الميدان :الحقوق والعلوم السياسية

حقوق

الدولة والمؤسسات العمومية

03

الحوكمة واﻹدارة العمومية

03

قانون جنائي لﻸعمال

03

*مادة المشتركة:
منهجية
*المادة التخصص:
القانون الدستوري
*مادة المشتركة:
منهجية
*المادة التخصص:
الصفقات العمومية
*مادة المشتركة:
منهجية
*المادة التخصص:
القانون الجنائي الخاص

الحائزون على شهادة الماستر في:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ماستر إدارة وصفقات عمومية
ماستر مؤسسات دستورية وإدارية
ماستر الدولة والمؤسسات
العمومية
ماستر قانون عام
ماستر قانون اداري
ماستر صفقات عمومية
ماستر اﻻدارة المحلية
ماستر الحوكمة واﻻدارة العمومية
ماستر قانون أعمال
ماستر قانون جنائي
ماستر قانون اقتصادي

ماستر القانون الجنائي لﻸعمال
ماستر قانون خاص
ماستر قانون اقتصادي
ماستر قانون اسرة

.12
.13
.14
.15

:*مادة المشتركة
منهجية
:*المادة التخصص
القانون المدني

03

قانون خاص

Sciences et technologies :الميدان
:الحائزون على شهادة الماستر في
1. Systèmes de
Communication
Numérique
2. Systèmes des
Télécommunications
3. Réseaux des
Télécommunications
4. Toutes les spécialités en
télécommunications
:الحائزون على شهادة الماستر في
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Génie Civil
Structures
Matériaux en Génie Civil
Géotechnique
Constructions Civiles et
Industrielles
Ingénierie de la
Construction
Conception et Calcul des
Constructions
Construction Métallique
et Mixte
Génie Parasismique
Travaux Publics
Ouvrages d’Art et
Infrastructures

:*مادة المشتركة
Logique combinatoire et séquentielle
:*المادة التخصص
Communication Numérique
:*مادة المشتركة
Logique combinatoire et séquentielle
:*المادة التخصص
Communication Numérique
:*مادة المشتركة
Elasticité
:*المادة التخصص
Analyse des structures
:*مادة المشتركة
Elasticité
:*المادة التخصص
Mécanique des sols avancée
:*مادة المشتركة
Elasticité
:*المادة التخصص
Matériaux de construction

:الحائزون على شهادة الماستر في
1. Master Génie Civil (Option
Voies et Ouvrages d’Art)
2. Master Travaux Publics
(Option Voies et Ouvrages
d’Art)

03

Télécommunications
03

Réseaux de
Télécommunications

03

Structures

03

Géotechnique

03

Matériaux en Génie
Civil

03

Voies et Ouvrages
d'Arts

03

نقد جزائري معاصر

:*مادة المشتركة
Méthodes des éléments finis
:*المادة التخصص
Dimensionnement des Ponts,
Dimensionnement des Routes

Systèmes de
Télécommunications

Génie Civil

Travaux Publiques

 لغة وأدب عربي:الميدان

:الحائزون على شهادة الماستر في
الدراسات الجزائرية في اللغة
واﻷدب
تحليل الخطاب
النقد اﻷدبي الحديث والمعاصر
تحليل النص اﻷدبي

.1
.2
.3
.4

:*مادة المشتركة
نقد حديث ومعاصر
:*المادة التخصص
نقد جزائري معاصر
:*مادة المشتركة
نقد حديث ومعاصر
:*المادة التخصص
تحليل الخطاب الجزائري المعاصر

دراسات نقدية
03

تحليل الخطاب

دراسات لغوية

نقد ومناهج

03

لسانيات تطبيقية

03

لسانيات عربية

03

نحو وصرف

03

*مادة المشتركة:
نقد حديث ومعاصر
*المادة التخصص:
مناهج النقد المعاصرة
*مادة المشتركة:
لسانيات النص
*المادة التخصص:
اللسانيات التعليمية
*مادة المشتركة:
لسانيات النص
*المادة التخصص:
اللسانيات العربية
*مادة المشتركة:
لسانيات النص

الحائزون على شهادة الماستر في:
.1
.2
.3
.4
.5

لسانيات تطبيقية
لسانيات عامة
صوتيات
اللسانيات العربية
الدراسات الجزائرية في اللغة
واﻷدب

*المادة التخصص:
النحو والصرف

الميدانLangues et lettres étrangères :

Langue anglaise

Langue et culture

03

Didactique des
langues étrangères

03

Littérature et
civilisation

03

*مادة المشتركة:
Methodology of Academic Research
*المادة التخصص:
British Civilisation
*مادة المشتركة:
Methodology of Academic Research
*المادة التخصص:
The Practice of ELT
*مادة المشتركة:
Methodology of Academic Research

الحائزون على شهادة الماستر في:
1. Langue et culture
2. Didactique des langues
étrangères
3. Littérature et civilisation

*المادة التخصص:
Comparative Literature

مﻼﺣظة :يجب اﻷخذ باﻻعتبار النقاط اﻵتية:






تنﻄﻠﻖ التسجيﻼت ﻓﻲ المسابقة ﻗريبا عبر اﻷرضية
الرابط:
خﻼل
ﻣﻦ
،PROGRES
الرﻗمية
.http://progres.mesrs.dz/webdoctorat
أي تسجيل ﻓﻲ تﺨﺼﺺ ﻻ يستوﻓﻲ الشروط يعتبر ﻣﻠﻐﻰ.
اﻻختبار ﻓﻲ المادة المشتركة ﻣدته ﺳاعة ونﺼف )
 01:30ﺳاعة( وﻣعاﻣﻠه .01
اﻻختبار ﻓﻲ ﻣادة التﺨﺼﺺ ﻣدته ﺳاعتان ) 02ﺳاعة(
وﻣعاﻣﻠه .03

