
 

 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمـي

  2ســطــيــــــف محمد ملني دابغني جـــامـــعـــــة 

 ةنيابة املديري
 لتكوين العالي يف الطور الثالثوالتأهيل اجلامعي،ل

 البحث العلمي والتكوين العالي يف ما بعد التدرج
 
 

 

Concours national d’accès  à la formation 3éme cycle : (Doctorat L.M.D) pour 
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عن تنظيم مسابقات االلتحاق ابلتكوين يف مابعد  2سطيف حممد ملني دابغني ، تعلن جامعة 2015جويلية12املؤرخ يف  333طبقا للقرار الوزاري رقم 
 : يف التخصصات التالية 2015/2016 ( بعنوان السنة اجلامعية.L.M.D التدرج )دكتوراه

 

 



 setif2.dz/-http://fshs.univموقع الويب:   140366611: رقم اهلاتف : العلوم اإلجتماعية واإلنسانيةكلية 
 . 21/09/2015إىل غاية  نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلميعلى مستوى  01/09/2015 ابتداء من يوم تقبال امللفاتاس

عدد  ختصصات املاسرت املعنية التخصص الشعبة امليدان
 اتريخ املسابقة املسابقة :املعامل /التوقيتمواد  املناصب

العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 

 
علوم إنسانية

 
SH

 
 

 فلسفة القيم
وابستمولوجية 
 ةالعلوم اإلنساني

واألخالقفلسفة العلوم  -  
ةالفلسفة السياسي -  
الرتبية فلسفة -  
العامةفلسفة ال-  
 

04 

 أنساق القيم-
 .سا03،  املدة :30املعامل.:

  مناهج العلوم اإلنسانية-
 .سا02، املدة :02ملعامل.:ا

  

20 
أكتوبر 

2015
 

اإلشهـــار و العالقـــــات العامـــــة
 اتصال و تسويق- 

 اتصال و عالقات عامة -
 اتصال مؤسسايت-
 .تكنولوجيا وسائل االتصال احلديثة و اجملتمع -
 عالقات عامة و إشهار -
االتصال و إدارة املعرفة -  
 

04 

 اإلشهار .-
 .ساعات 03,املدة :  03 املعامل 

  العالقات العامة-
 .ساعات 03, املدة : 30املعامل  

  اللغة االجنليزية-
  ساعة.20, املدة  01املعامل 

http://fshs.univ-setif2.dz/
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العلوماالجتماعية

 
علم االجتماع  

 والعمل التنظيم

 علم اجتماع العمل و التنظيم -
 و العمل التنظيمعلم اجتماع  -
 اإلدارة و العملعلم اجتماع  -
 تسيري وتنمية املوارد البشرية :علم اجتماع -
 علم اجتماع املؤسسة واسرتاتيجيات التغيري -
 علم اجتماع التنظيم و التنمية -
 علم اجتماع العمل واملوارد البشرية -
 علم اجتماع التنمية-
 تنمية املوارد البشرية. اجتماع علم -
 علم اجتماع التنظيم -
 
 

 
 
03 

 التنظيم و العمل   اجتماعالنظرية يف علم  -
 سا02التوقيت:   03املعامل:

 منهجية البحث السوسيولوجي -
 سا02التوقيت:   02املعامل:

21 
أكتوبر 

2015
 

      

 
العلوم االجتماعية

 

إعادات الرتبية و 
 عالجات نفسية 

 عالجات نفسية-
 صعوابت التعلم -
 06 إعاقة وختلف عقلي-

  املرضيعلم النفس -
 ساعة30، التوقيت 02املعامل

 البحث يف علم النفس العيادي منهجية -
 سا30، التوقيت  02 : ملعاملا 
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 علم النفس الصحة

 علم النفس املدرسي وصعوابت التعلم -
 علم النفس العمل -
 علم النفس العيادي  -
 علم النفس عمل وتنظيم  -
 املمارسة اإلكلينيكيةعلم النفس املرضي و -
 علم النفس املدرسي-
 علم النفس التنظيمي-
 علم النفس اإلكلينيكي-

 علم النفس العيادي: الصحة النفسية
 علم النفس املدرسي: علم النفس يف الوسط املدرسي.-

06 

  علم النفس الفيزيولوجي-
 سا02، التوقيت: 03املعامل:

  لغة أجنبية متخصصة-
 سا01.30 ، التوقيت:02املعامل:

 

 

 مالحظات  : 



 ( سبتمرب01يتم إيداع ملفات الرتشح لدى مصاحل نيابة العمادة للبحث العلمي اعتبارا من االثنني ) 2015سبتمرب  21إىل الثالاثء   2015. 

  املوقع اإللكرتوين للجامعة والكلية، ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي.الطلبة الذين يتم انتقاؤهم يف املرحلة األوىل يستدعون إىل االمتحان الكتايب عن طريق اإلعالن الورقي وعرب 

 .املرتشحون املستدعون لالمتحان الكتايب ملزمون ابحلضور يوم االمتحان قبل الساعة الثامنة صباحا مرفوقني ببطاقة اهلوية 

 :جتري االمتحاانت حسب جدول التوقيت املوايل 

 سا16:00سا 14:00االمتحان الثالث:  اس12:30سا11:00االمتحان الثاين:  سا10:30 -سا08:30االمتحان األول: 
( يوما املوالية لتاريخ اإلعالن 15أقصاه مخسة عشر ) يُلزم املرتشحون الناجحون يف مسابقة االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث مباشرة عملية تسجيلهم على مستوى مؤسسة جامعية واحدة يف أجل-

     .عن النتائج النهائي

 ( :L.M.Dتكوين ملف الرتشح لدكتوراه الطور الثالث ) 

 رسالة دوافع الرتشح. -
 نسخة مصاق عليها عن شهادة البكالوراي. -
 نسخة عن كل من شهادة الطور األول و شهادة الطور الثاين )ليسانس ، ماسرت(. -
 . نسخة عن كشوف النقاط لكل من الطور األول والطور الثاين -
 نسخة عن الوثيقة الوصفية للمعارف واملؤهالت املكتسبة املرفقة لدبلوم املاسرت. -
 ترخيص من اهليئة املستخدمة للمرتشحني العاملني. -

 مات شخصية )حتمل من املوقع اإللكرتوين للجامعة(.بطاقة معلو
 setif2.dz-pgrecherche@univ،أو الربيد اإللكرتوين036661181اهلاتف /الفاكس : ،سطيف–اهلضاب  2تصال اجامعة سطيفملزيد من املعلومات اال

 .setif2.dz-univwwwاملوقع : 
 

- نسخة مصادق عليها من بطاقة اهلوية . 
- صوراتن مشسيتان. 

  

mailto:pgrecherche@univ-setif2.dz
http://www.univ-setif2.dz/


 setif2.dz/-http://fll.univموقع الويب:    036661151 رقم اهلاتف :: كلية اآلداب واللغات

 . 22/09/2015على مستوى قسم اللغة واألدب العريب إىل غاية  02/09/2015 ابتداء من يوماستقبال امللفات 

 اتريخ املسابقة مواد املسابقة :املعامل /التوقيت عدد املناصب ختصصات املاسرت املعنية التخصص الشعبة امليدان
LLA

 

 
 
 
 
 

 لغة وأدب عريب
 

نقد معاصر و حتليل 
 اخلطاب

 نقد معاصر-
 نظرية األدب وحتليل اخلطاب -
 عريب حديثنقد  -
 أدب جزائري -

 
04 

 ساعة 2،املدة :  2معامل:املعاصرة النظرية النقدية-
 ساعة 2املدة : 2معامل :حتليل خطاب أديب -

05
/

10
/

2015
 

  

 قضااي أسلوبية ولسانية

 علم األسلوب-
 لسانيات تطبيقية  -
 تعليمية اللغة  -
 علوم اللغة -

 
04 

 األسلوبية ونظرية احلجاج : 
 ساعة 2املدة: ، 2معامل 

 ساعة 2املدة  2حتليل اخلطاب : معامل -
 

 النقد العريب القدمي -

 نظرية األدب. -
 النقد العريب القدمي. - 
 األدب العريب ونقده. -
 النقد وحتليل اخلطاب. -

 سا . 2، املدة  2قضااي النقد العريب القدمي : معامل  -- 05
 سا . 2، املدة  2املصطلح النقدي العريب القدمي معامل  -

 
 

 لغات التخصص

 
 لغات التخصص 

 حنو وظيفي 
 لسانيات تطبيقية 

علوم اللغة    

 
 
 

05 

اللسانيات و مستوايت التحليل اللغوي-    
سا 2املدة   2معامل    
 

 حتليل نص متخصص
سا2املدة  2معامل    

 مالحظات  : 
 . على مستوى قسم اللغة واألدب العريب2015سبتمرب  22إىل  2015سبتمرب 02يتم إيداع امللفات من  -

 .الن الورقي وعرب املوقع اإللكرتوين للجامعة ، ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي علكتايب عن طريق اإلاالمتحاانالطلبة الذين يتم انتقاؤهم يف املرحلة األوىل يستدعون إىل  -

 قبل الساعة الثامنة صباحا مرفوقني ببطاقة اهلوية. االمتحانالكتايب ملزمون  ابحلضور يوم  لالمتحاناملرتشحون املستدعون  -

http://fll.univ-setif2.dz/


 تتم حسب التوقيت اآليت : االمتحاانت -

 سا16:00 –سا 14:00الثاين :  االمتحان - سا11:00 –سا 09:00: ألولاالمتحاان -

( يومااملوالية لتاريخ اإلعالن 15االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث مباشرة عملية تسجيلهم على مستوى مؤسسة جامعية واحدة يف أجل أقصاه )يلزم املرتشحون الناجحون يف مسابقة  -

 النهائي عن النتائج.

 ( :L.M.Dتكوين ملف الرتشح لدكتوراه الطور الثالث ) 

 رسالة دوافع الرتشح. -
 عليها عن شهادة البكالوراي. نسخة مصاق -
 نسخة مصادق عليها عن كل من شهادة الطور األول و شهادة الطور الثاين )ليسانس ، ماسرت(. -
 نسخة عن كشوف النقاط لكل من الطور األول والطور الثاين . -
 نسخة عن الوثيقة الوصفية للمعارف واملؤهالت املكتسبة املرفقة لدبلوم املاسرت. -
 ن اهليئة املستخدمة للمرتشحني العاملني.ترخيص م -
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 .setif2.dz-univwwwاملوقع : 

 

 

 
- نسخة مصادق عليها من بطاقة اهلوية . 

  - صوراتن مشسيتان. 
- بطاقة معلومات شخصية )حتمل من املوقع اإللكرتوين للجامعة(.
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