
 
 
  

 

 المسابقة الوطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2020-2019

Concours national d’accès à la formation 3ème cycle (Doctorat) pour l’année universitaire 2019-2020    
 

 ، املتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة املاسرت وشهادة الدكتوراه،    2008غشت   19املؤرخ يف   265-08بناء على املرسوم التنفيذي رقم   -
 دكتوراه ومناقشتها، احملدد لكيفيات تنظيم التكوين يف الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة ال   2016جوان   02املؤرخ يف   547بناء على القرار رقم   -
 ،  2020-2019املتضمن أتهيل جامعة البويرة لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه واحملدد لعدد املناصب املفتوحة بعنوان السنة اجلامعية   2019 اوت  21املؤرخ يف   1434بناء على القرار رقم   -
ظيم و إجراء مسابقة االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث من أجل احلصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية  حيدد كيفيات تن 2019سبتمرب   12مؤرخ يف  01بناءا على املنشور رقم:  -

2019 /2020 . 
 . 2020/ 2019بعنوان السنة اجلامعية  الدكتوراه   الرزانمة احملددة من طرف وزارة التعليم العايل املتعلقة بتنظيم مسابقة االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث من أجل احلصول على شهادة -

 

 :املذكورة أدانه  يف التخصصات التالية  2019/2020تعلن جامعة آكلي حمند أوحلاج ابلبويرة عن تنظيم مسابقات للتسجيل يف السنة األوىل دكتوراه للسنة اجلامعية  

 



 
 
  

 

الكلية /  
 املعهد 

املسابقة مواد  عدد املناصب  التخصص/الفرع  الشعبة  امليدان   شروط املشاركة  
آجال 

التسجيل 
 االلكرتون 

 و توقيت اتريخ
 املسابقة 
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العلوم  

 االجتماعية 

 علم االجتماع   –

 03 علم اجتماع التربية

 )في املادة املشتركة(  :01مقياس االمتحان 

 د 30سا  1/ املدة  01املنهجية العامة: املعامل  

 ) في التخصص( : 02مقياس االمتحان 

/ مدة  3النظريات السوسيولجية للتربية ، املعامل 

 سا( ساعتين  02االمتحان )

 ماستر في التخصصات التالية:

 

 .علم االجتماع التربية -

م  ..علم االجتماع الشيخوخة   -
ـــــــــــــ
ـــــــ

ن 
ال 15

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
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ـــــــــــ

 ر

 جترى املسابقة يوم:
   2019  أكتوبر  28

 التوقيت: 
عام يف املادة   امتحان
 املشرتكة

 14.30اىل  13.00
 يف التخصص:  امتحان

 17.00إىل  15.00من 

                       علم اجتماع االنحراف 

 و الجريمة 
03 

 )في املادة املشتركة(: 01مقياس االمتحان 

 د 30سا  1/ املدة  01املنهجية العامة: املعامل 
 

 ) في التخصص( : 02مقياس االمتحان 

  3النظريات السوسيولجية  لإلنحراف والجريمة  املعامل 

 ساعتينسا(  02مدة االمتحان ) /

 ماستر في التخصصات التالية:
 

 علم اجتماع االنحراف و الجريمة  -

التنظيم و  علم اجتماع 

 العمل 
03 

 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

 د 30سا  1/ املدة  01املنهجية العامة: املعامل  

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

 / مدة االمتحان  3علم االجتماع املؤسسات ، املعامل 

 سا( ساعتين 02)

 ماستر في التخصصات التالية:
 

 علم االجتماع التنظيم و العمل. -

 االجتماع الثقافي. معل -

العلوم  

 االجتماعية

 علم النفس  -

 علم النفس العيادي

 (اإلكلينيكي(

03 

 املشتركة(: )في املادة 01مقياس االمتحان 

 د  30سا 1/ املدة  01منهجية : املعامل 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

 02)        / مدة االمتحان  3علم النفس املرض ي، املعامل 

 سا( ساعتنين  

 ماستر في التخصصات التالية:
 

 علم النفس العيادي  -

 علم النفس الصحة -

 علم النفس اإليجابي  -
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العلوم  

 االجتماعية

 علم النفس 

 علم النفس املدرس ي 
03 

 

 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

 د  30سا 1/ املدة  01منهجية: املعامل 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

مدة االمتحان /   3علم النفس الطفل واملراهق، املعامل 

 سا( ساعتين 02)

 ماستر في التخصصات التالية:
 

 علم النفس املدرس ي -

 علم النفس التربوي - -
م

ـــــــــــــ
ـــــــ

ن 
ال 15

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ــــ

ى 
23 

مب
بت
س

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـ

 ر

 جترى املسابقة يوم:
   2019  أكتوبر  28

 التوقيت: 
عام يف املادة   امتحان
 املشرتكة

 14.30اىل  13.00
 يف التخصص:  امتحان

 17.00إىل  15.00من 

علم النفس العمل  

 والتنظيم 
03 

 املشتركة(: )في املادة 01مقياس االمتحان 

 د  30سا 1/ املدة  01منهجية: املعامل 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

               / مدة االمتحان 3تسيير املوارد البشرية، املعامل  

 سا( ساعتين 02)

 ماستر في التخصصات التالية:
 

 علم النفس العمل و التنظيم -

علم النفس العمل و التنظيم و تسيير  -

 املوارد البشرية 

 تسيير املوارد البشرية  -

 الهندسة البشرية  -
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 حقوق 

 03 قانون خاص 

 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

(املدة ساعة ونصف من  1املعامل )نظرية الحق  -
 .د30سا و14سا الى13
 

 التخصص( : ) في 02مقياس االمتحان 

            ( املدة ساعتين 3املعامل ) االلتزام نظرية    -
   سا17سا الى   15من 

 ماستر في التخصصات التالية:
 
 قانون األعمال  -
 عقود و مسؤولية  -
 القانون الدولي الخاص   -
 قانون األسرة  -
 قانون خاص  -
 القانون العقاري  -

 

 03 قانون عام  

 املادة املشتركة(: )في 01مقياس االمتحان 

املدة ساعة  1إلنسان املعامل  قانون حقوق ا -
 .د30سو 14سال 13ونصف من 

 
 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

املدة ساعتين من   3القانون الدستوري  املعامل   -
 سا  17سا الى 15

 ماستر في التخصصات التالية:
 
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -
 الدولة و املؤسسات العمومية -
 القانون اإلداري  -
 القانون الجنائي و العلوم الجنائية  -
 ادارة و مالية   -
 قانون عام  -
 القانون الدولي العام   -
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Langue et 

Littérature 

Littérature Amazighe 03 

 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

Culture générale en domaine amazighe.-   

Durée : 1.30 mn/ Coef :01 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

- La Littérature  Amazighe traditionnelle et 
contemporaine Durée :02 h/ Coef :03 

 لتالية:اماستر في التخصصات 
 

- Littérature  amazighe. 

- Littérature écrite d’expression   

amazighe. 

- Littérature  amazighe et 

imaginaire 

م
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ـــــــــــــ
ــــ

ى 
23 

مب
بت
س

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
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 ر

 جترى املسابقة يوم:
   2019  أكتوبر  28

 التوقيت: 
عام يف املادة   امتحان
 املشرتكة

 14.30اىل  13.00
 يف التخصص:  امتحان

 17.00إىل  15.00من 

Littérature Amazighe 

et Imaginaire 
03 

 املادة املشتركة(: )في 01مقياس االمتحان 

Culture générale en domaine amazighe.-   

Durée : 1.30 mn/ Coef :01 

 في التخصص(   : )02مقياس االمتحان 

- La Littérature  Amazighe traditionnelle et 
contemporaine Durée :02 h/ Coef :03 

 

 لتالية:اماستر في التخصصات 
 

- Littérature  amazighe. 

- Littérature écrite d’expression   

amazighe. 

- Littérature  amazighe et 

imaginaire. 

 

اللغة واألدب 
 العرب 

 

 دراسات أدبية
األدب العرب احلديث 

 واملعاصر
03 

 
 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

 

 (. 01املعامل )   ،املدة : ساعة ونصف   ،أدب جزائري  -
 

 في التخصص(   : )02مقياس االمتحان 
 

      املدة :ساعتان    ،  معاصر  حديث و  عرب  أدب  -
 (. 03املعامل )

 لتالية:اماستر في التخصصات 
 

 أدب عريب قدمي. -

 أدب عريب حديث ومعاصر.  -

 أدب جزائري.  -

 أدب مقارن وعاملي.  -

 أدب شعيب -



 
 
  

ة 
دني

لب
ت ا

طا
شا

لن
ت ا

يا
قن

وت
م 
لو

ع
ية

ض
ريا

وال
ية 

ض
ريا

وال
ة 
دني

لب
ت ا

طا
شا

لن
ت ا

يا
قن

وت
م 
لو

ع
 

التدريب  

 الرياض ي 
 03 التحضير البدني الرياض ي 

 

 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

 01منهجية البحث العلمي / املعامل 

 املدة : ساعة ونصف. 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

   03/ املعامل   التحضير البدني الرياض ي 

 .املدة : ساعتين

 

 لتالية:اماستر في التخصصات 
 
التدريب الرياض ي التنافس ي.-  

التدريب الرياض ي النخبوي. -  

التحضير البدني الرياض ي. -  

التحضير النفس ي الرياض ي. -  

م
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ـ

 ر

 جترى املسابقة يوم:
 2019  أكتوبر  28

 التوقيت: 
عام يف املادة   امتحان

 املشرتكة
 14.30اىل  13.00

 يف التخصص:  امتحان
 17.00إىل  15.00من 

التدريب  

 الرياض ي 

النفس ي الرياض ي التحضير   03 

 

 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

 01منهجية البحث العلمي / املعامل 

 املدة : ساعة ونصف. 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

  03/ املعامل   التحضير النفس ي الرياض ي

 املدة : ساعتين 

 

 لتالية:اماستر في التخصصات 
 
 التنافس ي.التدريب الرياض ي   -

 التدريب الرياض ي النخبوي.  -

 التحضير البدني الرياض ي.  -

 التحضير النفس ي الرياض ي. -

 03 التدريب الرياض ي 

 

 : )في املادة املشتركة(01مقياس االمتحان 

 01منهجية البحث العلمي / املعامل 

 املدة : ساعة ونصف. 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

 املدة : ساعتين  03الرياض ي / املعامل التدريب 

 

 لتالية:اماستر في التخصصات 
 
التدريب الرياض ي التنافس ي.-  

التدريب الرياض ي النخبوي. -  

التحضير البدني الرياض ي. -  

التحضير النفس ي الرياض ي. -  

اإلدارة والتسيير  

 الرياض ي 
 03 اإلدارة والتسيير الرياض ي 

 املادة املشتركة(: )في 01مقياس االمتحان 

 01منهجية البحث العلمي / املعامل 

 املدة : ساعة ونصف. 

 : ) في التخصص( 02مقياس االمتحان 

/ املدة :   03اإلدارة والتسيير الرياض ي / املعامل 

 ساعتين.

 

 لتالية:اماستر في التخصصات 
 
 االدراة والتسيير الرياض ي.   -

 .الرياضيةتسيير املوارد البشرية واملنشآت  -

 



 
 
  

 مكوانت امللف:  #
 

 بنسخ الواثئق التالية:  https//progres.mesrs.dz/webdoctoratمن خالل الرابط عرب األرضية الرقمية للدكتوراه يتم التسجيل  -
 نسخة من شهادة البكالوراي.  ✓
 نسخة من شهادة الطور األول )ليسانس(.  ✓
 نسخة من شهادة الطور الثاين )ماسرت(.  ✓
 الوثيقة الوصفية للمعارف و املؤهالت املكتسبة املرفقة بشهادة املاسرت. نسخة  ✓
 نسخة عن كشوف النقاط لكل من الطور األول و الثاين.  ✓

 رزانمة تنظيم املسابقة: #
 

 https//progres.mesrs.dz/webdoctorat الرابط:خالل ، من 2019سبتمرب  23إىل غاية  2019سبتمرب  15من  ابتداءعرب األرضية الرقمية للدكتوراه  تتم التسجيالت  ✓
 . 2019سبتمرب  25إىل 24من   ابتداء للدكتوراه ألرضية الرقميةايتم أتكيد اخليارات من طرف املرتشحني عرب  ✓
 . 2019أكتوبر 05 وميللدكتوراه يتم اإلعالن عن قائمة  املرتشحني  املقبولني عرب األرضية الرقمية  ✓
 .2019أكتوبر 07إىل  06 منللدكتوراه يتم إيداع طعون املرتشحني غري املقبولني عرب األرضية الرقمية  ✓
 و يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء الجتياز االختبارات الكتابية.  2019أكتوبر  10يوم  للدكتوراه األرضية الرقميةيتم اإلعالن عن القائمة النهائية للطلبة املرتشحني للمسابقة عرب  ✓
 .2019أكتوبر  28 املسابقة:اتريخ  ✓

 :جترى املسابقة على مرحلتني  املسابقة : #
موقع اجلامعة و كذا على لوحات اإلعالانت مبقرات الكليات و املعاهد و يعد اإلعالن عنها مبثابة الكتايب بعد ترتيبها، و تنشر على  االختباردراسة ملفات املرتشحني عرب األرضية الرقمية للدكتوراه و تعلق قائمة املرتشحني املقبولني الجتياز  -1

 استدعاء للمرتشح. 
 ابية للمرتشحني املقبولني يف مرحلة دراسة امللفات. االختبارات الكت  -2

 :يمكنكم االطالع على املواقع التالية، ملزيد من املعلومات حول مواد املسابقة ، تخصصات شهادات املاستر املقبولة للمشاركة وكذا شروط و ملف الترشح مالحظة :

 www.mesrs.dz:     أو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    bouira.dz-http://www.univ   موقع الجامعة          ogres.mesrs.dz/webdoctorat.https//pr من خالل الرابط:  PROGRESالتسجيل في املنصة الرقمية  -


