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 2018 اكتوبر 13 یوم الدكتوراه في التكوین مسابقة إجراء عن إعالن

 )/http://www.univ-km.dz/VICERECTORATS/pdg2( االلكتروني  الموقع على الحقا أخرى اجراءات و الملفات إیداع تاریخ عن اإلعالن سیتم

 :جدا ھام
  األخیرة، الجامعیة سنوات الثالث خالل الماجستیر في مسجل غیر األخیرة، الجامعیة سنوات الثالث خالل د.م.ل دكتوراه أو علوم الدكتوراه في مسجل غیر:  المترشح یكون ان

 األخیرة الجامعیة سنوات الخمس خالل د.م.ل أو علوم الدكتوراه شھادة على متحصل غیر
  النجاح حال في الدراسة مزاولة و المسابقة في للمشاركة الكتابیة الموافقة بتقدیم امتحان أول بدایة في ملزمون األجراء المترشحون

 )/http://www.univ-km.dz/VICERECTORATS/pdg2( الخط طریق عن الملفات تودع
  )/http://www.univ-km.dz/VICERECTORATS/pdg2( االلكتروني  الموقع على المسابقة إلجراء المقبولین المترشحین قائمة تنشر

   الشعبة تخصصات كل  :تخصصات الماستر المطلوبة
 
 

عدد   التخصص  الشعبة  المیدان
  المناصب

 ،1 المعامل زواال، الواحدة : 1المادة 
  نصف و ساعة: المدة 

 ،3 المعامل زواال، الثالثة 2: المادة 
  ساعتین: المدة 

علوم 
  الفیزیاء  المادة

  03  بفیزیاء الكوك
Outils Mathématiques et 

Électromagnétisme  

Méthodes de Prospection Physique  

  Interaction Rayonnement-Matière 03  فیزیاء نظریة : فیزیاء فلكیة

  Propriétés Physiques des Matériaux 03  فیزیاء المواد

علوم 
الطبیعة 
  والحیاة

  علوم زراعیة
  03  تحسین النباتات

Expérimentation et analyse des données  

Génétique et amélioration des plantes  

  Techniques de production végétale 03  اإلنتاج النباتي

  Systèmes d’irrigation et base de calcul 03  الفالحیة - التھیئة المائیة

علوم 
وتقنیات 

النشاطات 
البدنیة 

  والریاضیة

  ضيتدریب ریا

   03  تحضیر  بدني ریاضي
 منھجیةالبحث العلمي

 المعرفة المتخصصة في التحضیر البدني الریاضي

المعرفة المتخصصة في التدریب الریاضي  03  ,التدریب الریاضي النخبوي
 النخبوي

 المعرفة المتخصصة في التحضیر النفسي الریاضي 03  تحضیر نفسي ریاضي

نشاط بدني 
  ریاضي تربوي

نشاط البدني الریاضي ال
  03  ,المدرسي

 
 منھجیة البحث العلمي

المغرفة المتخصصة في النشاط البدني الریاضي 
 المدرسي

النشاط البدني الریاضي 
 03  الترویحي

المعرفة المتخصصة في النشاط البدني الریاضي 
 الترویحي

حقوق 
وعلوم 
  سیاسیة

  حقوق

   03  ,قانون األسرة
 

ن (مصادر، خصائص، نطاق تطبیق المبادئ العامة للقانو
 القانون)

 قانون األسرة

 القانون اإلداري، والمنازعات اإلداریة 03  ,لدولة والمؤسسات العمومیة ا

 القانون الدولي العام 03  ,قانون دولي عام 

 القانون التجاري 03  قانون األعمال

علوم 
اجتماعیة 
  وانسانیة

علوم اجتماعیة 
  فلسفة –

   03  ,العلوم اإلنسانیةفلسفة 
 

  منھجیة البحث الفلسفي

  فلسفة العلوم 

  فلسفة التاریخ والحضارة 03  ,فلسفة تطبیقیة

  فلسفة عامة  03  فلسفة عامة

لغة وأدب 
  دراسات أدبیة  عربي

  03  ,أدب عربي حدیث و معاصر 
 تحلیل الخطاب األدبي

 النص الشعري الحدیث

 ائري الحدیث والمعاصرالشعر الجز 03  ,أدب جزائري

 النقد األدبيمناھج  03  نقد عربي حدیث ومعاصر

علوم 
اقتصادیة، 
تجاریة 
وعلوم 
  التسییر

  علوم اقتصادیة
   03  ,وبنكياقتصاد نقدي 

  التحریر اإلداري و االتصال
  االقتصاد البنكي المعمق

  اقتصاد الخطر و التامین 03  ,اقتصاد التأمینات

  الیقظة اإلستراتیجیة و المؤسسة 03  اد و تسییر المؤسسةاقتص

  علوم التسییر
   03  ,إدارة األعمال

 مقاوالتیة
 نظریة المنظمة

 إدارة المشاریع 03  ,والتیةامق

 تسییر عمومي 03  ,تسییر عمومي

  علوم تجاریة
   03  ,تسویق الخدمات

 تسویق الخدمات
 التسویق االستراتیجي للخدمات

 تسویق سیاحي 03  ,سیاحي و ویق فندقيتس

 التسییر و اإلستراتیجیة الدولیة 03  مالیة وتجارة دولیة

علوم مالیة 
  ومحاسبیة

   03  ,المحاسبة
 تحلیل مالي معمق

 المحاسبة المالیة

 الجبایة المعمقة للمؤسسة 03  ,محاسبة وجبایة معمقة

 اقتصاد التامین 03  مالیة وتأمینات



 
 
 
 
 

 ..........................................:............ شعبة 2019/2018مسابقة اإللتحاق بالدكتوراه 
 بجامعة خمیس ملیانة

 
 

 و مزاولة الدراسة في حال النجاح لمشاركة في المسابقةا على الموافقة

 )األجراء للمترشحین بالنسبة إجباري (

 

 ………………………………...………………………………… لقب و إسم المترشح:

 …………………………………… …………………………………تاریخ و مكان المیالد:

 .………………………………… ……………………………………الھیئة المستخدمة:

 

 بالدكتوراه بجامعة خمیس ملیانة االلتحاقمسابقة  في یسمح للمترشح المذكور أعاله بالمشاركة

 و مزاولة الدراسة في حال النجاح 

 

 

 إمضاء و ختم المستخدم


