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 الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  تيسمسيلت - جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي
 25/02/2021        مديرية ما بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجية  

 2021/ 2020 للسنة الجامعية   (ل.م.د االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث )دكتوراه مسابقات ل النهائية رزنامةالإعالن 
   من طرف الوزارة الوصية بعد المصادقة على البروتوكول الصحي

 
 (progresحساب التسجيل على من )يطبع  إلزاما باالستدعاءمرفقين  االمتحانيتقدم المترشحين المقبولين في الجتياز المسابقة يوم  -مالحظة هامة: 

  .أو جواز السفر : بطاقة التعريف الوطني، رخصة السياقة وثيقة إثبات الهوية                      

 وباء الكورونا.انتشار لوقائية من لارتداء الِكمامة إجباري داخل المؤسسة مع احترام اإلجراءات االحترازية  -                   

 /http://www.cuniv-tissemsilt.dz/index.php/doctorat-2020-2021 : الموقع اإللكتروني للجامعة على االمتحانسيعلن توزيع المترشحين على قاعات  -                    

 

 ميدان التكوين:  اللغة واألدب العربي

 و مكان تاريخ

 اتالمسابق
 المعامل مدة االمتحان

توقيت 

 االمتحان
 الشعبة التخصصات  عدد المناصب مواد المسابقة

  

 

 2021مارس  06

 

  بمقر الجامعة

 (كة مادة مشتر)قضايا األدب العربي القديم في الدراسات المعاصرة  13سا  01 سا 01:30
 األدب العربي القديم .1 3

 دراسات  أدبية

 معاصر)شعر/نثر(تحليل نص أدبي عربي  قديم وفق منهج نقدي  15سا  03 سا 02:00

 (كة مادة مشتر)قضايا األدب العربي القديم في الدراسات المعاصرة  13سا  01 سا 01:30

3 
األدب المغربي واألندلسي  .2

 15سا  03 سا 02:00 القديم
 تحليل نص أدبي مغربي / أندلسي قديم وفق منهج نقدي معاصر

 )شعر / نثر(

 (كة مادة مشتر)قضايا األدب العربي القديم في الدراسات المعاصرة  13سا  01 سا 01:30

 األدب الجزائري القديم .3 3
 15سا  03 سا 02:00

تحليل نص أدبي جزائري  قديم وفق منهج نقدي معاصر)شعر / 

 نثر(

 2021مارس  06

  بمقر الجامعة

 (مادة مشتركة )اللسانيات العامة وعلوم اللغة  13سا  01 سا 01:30
 امةاللسانيات الع .1 3

 دراسات لغوية

 اللسانيات العامة 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة )اللسانيات العامة وعلوم اللغة  13سا  01 سا 01:30
 اللسانيات التطبيقية .2 3

 اللسانيات التطبيقية 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة )اللسانيات العامة وعلوم اللغة  13سا  01 سا 01:30
 العربية تعليمية اللغة .3 3

 تعليمية اللغة العربية 15سا  03 سا 02:00

 2021مارس  06

 

  بمقر الجامعة

 (مادة مشتركة )المناهج النقدية المعاصرة  13سا  01 سا 01:30
 نقد مغاربي معاصر .1 3

 دراسات نقدية

 النقد المغاربي المعاصر 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة )المناهج النقدية المعاصرة  13سا  01 سا 01:30
 نقد جزائري معاصر .2 3

 النقد الجزائري المعاصر 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة )المناهج النقدية المعاصرة  13سا  01 سا 01:30
 معاصر عربينقد  .3 3

 النقد العربي المعاصر 15سا  03 سا 02:00
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 التكوين:  الحقوق والعلوم السياسيةميدان 

 و مكان تاريخ

 اتالمسابق

مدة 

 االمتحان
 المعامل

توقيت 

 االمتحان
 مواد المسابقة

عدد 

 المناصب
 الشعبة التخصصات 

  

 2021مارس  25

 

 بمقر الجامعة

 )مادة مشتركة ( منهجية البحث في العلوم السياسية 13سا  01 سا 01:30
3 

اإلستراتيجية الدراسات  -(01

 األمنية

 العلوم السياسية

 تطور الفكر االستراتيجي 15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة ( منهجية البحث في العلوم السياسية 13سا  01 سا 01:30
 إدارة وجماعات محلية -(02 3

 تسيير الجماعات المحلية 15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة ( في العلوم السياسية منهجية البحث 13سا  01 سا 01:30
 دراسات سياسية مقارنة -(03 3

 نظريات السياسة المقارنة 15سا  03 سا 02:00

 

 علوم علوم الطبيعة و الحياة ميدان التكوين: 

 و مكان تاريخ

 اتالمسابق

مدة 

 االمتحان
 المعامل

توقيت 

 االمتحان
 الشعبة التخصصات عدد المناصب مواد المسابقة

 2021مارس 25

 

كلية العلوم بمقر 
 والتكنولوجيا 
  )عين البرج(

 13سا  01 سا 01:30
Technique de communication et documentation 

(مادة مشتركة )  3 
1. production 

animale 

 ية ــفالح  ومــــعل

 

  Amélioration génétique des animaux domestiques 15سا  03 سا 02:00

 13سا  01 سا 01:30
Technique de communication et documentation  

(مادة مشتركة )  3 
2. production 

végétale 
  Technique de multiplication des plantes cultivées 15سا  03 سا 02:00

 13سا  01 سا 01:30
Technique de communication et documentation  

(مادة مشتركة )  3 3. foresterie 
  Biologie de la conservation des écosystèmes terrestres 15سا  03 سا 02:00
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 ميدان التكوين:  الحقوق والعلوم السياسية

 و مكان تاريخ

 اتالمسابق

مدة 

 االمتحان
 المعامل

توقيت 

 االمتحان
 الشعبة التخصصات  عدد المناصب مواد المسابقة

  

 2021 مارس 27

 

 بمقر الجامعة

 )مادة مشتركة ( مدخل للعلوم القانونية 13سا  01 سا 01:30
 قانون خاص معمق -01 3

 الحقوق

 القانون المدني  15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة ( مدخل للعلوم القانونية 13سا  01 سا 01:30
 قانون عام معمق -02 3

 القانون اإلداري  15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة ( مدخل للعلوم القانونية 13سا  01 سا 01:30
 قانون دولي عام -03 3

 القانون الدولي العام  15سا  03 سا 02:00
 

 المادةعلوم  ميدان التكوين: 

 و مكان تاريخ

 اتالمسابق
 المعامل مدة االمتحان

توقيت 

 االمتحان
 مواد المسابقة

عدد 
 المناصب

 الشعبة التخصصات

 2021مارس 27

 

كلية العلوم بمقر 
 والتكنولوجيا 
  )عين البرج(

 )مادة مشتركة ( Physique des semi-conducteurs 13سا  01 سا 01:30

3 
1.  physique des 

matériaux et 

nanostructures 
 زياءـــــــــفي

 

 électromagnétisme 15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة ( Physique des semi-conducteurs 13سا  01 سا 01:30
3 2. nano-physique 

 Mécanique Quantique 15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة ( Physique des semi-conducteurs 13سا  01 سا 01:30
3 

3.physique 

computationnelle 02:00 15سا  03 سا Mécanique Quantique 
 

 علوم التكنولوجية ميدان التكوين:

 و مكان تاريخ

 اتالمسابق
مدة 

 االمتحان
 المعامل

توقيت 

 االمتحان
 مواد المسابقة

عدد 
 المناصب

 الشعبة التخصصات 

 2021مارس 27

 

كلية العلوم بمقر 
 والتكنولوجيا 
  )عين البرج(

( )مادة مشتركة Méthode numérique 13سا  01 سا 01:30  

3 
1. Installations 

énergétiques et 

turbomachines 

 هندسة ميكانيكية

 15سا  03 سا 02:00
Installations énergétiques + transfert de 

chaleur 

 )مادة مشتركة ( Méthode numérique 13سا  01 سا 01:30
3 2. Energétique 

 Mécanique des fluides + Transfert de chaleur 15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة ( Méthode numérique 13سا  01 سا 01:30

3 
3. Fabrication 

mécanique et 

productique 
 15سا  03 سا 02:00

Construction mécanique + Technologie de 
Fabrication mécanique 
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 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ميدان التكوين: 

 و مكان تاريخ

 اتالمسابق

مدة 

 االمتحان
 المعامل

توقيت 

 االمتحان
 الشعبة التخصصات  عدد المناصب مواد المسابقة

  

 

 2021 أفريل  01

 

 بمقر الجامعة 

 )مادة مشتركة (منهجية البحث العلمي واالختبارات والقياسات  13سا  01 سا 01:30
 التحضير النفسي الرياضي .1 3

 تدريب رياضي
 

 المعرفة المتخصصة في التحضير النفسي الرياضي   15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة (منهجية البحث العلمي واالختبارات والقياسات  13سا  01 سا 01:30
3 

التدريب الرياضي  .2
 النخبوي

 المعرفة المتخصصة في التدريب الرياضي النخبوي   15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة (منهجية البحث العلمي واالختبارات والقياسات  13سا  01 سا 01:30
 الرياضي البدنيالتحضير  .3 3

 المعرفة المتخصصة في التحضير البدني الرياضي   15سا  03 سا 02:00

 2021 أفريل 01

 

 بمقر الجامعة

 )مادة مشتركة (منهجية البحث العلمي واالختبارات والقياسات  13سا  01 سا 01:30
3 

النشاط البدني الرياضي  .1
 المدرسي

نشاط بدني رياضي 
 تربوي

 المعرفة المتخصصة في النشاط البدني الرياضي المدرسي  15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة (منهجية البحث العلمي واالختبارات والقياسات  13سا  01 سا 01:30
3 

النشاط البدني الرياضي  .2
 التربوي

 المعرفة المتخصصة في النشاط البدني الرياضي التربوي   15سا  03 سا 02:00

 )مادة مشتركة (منهجية البحث العلمي واالختبارات والقياسات  13سا  01 سا 01:30
3 

البدني الرياضي النشاط  .3
 الترويحي

 المعرفة المتخصصة في النشاط البدني الرياضي الترويحي  15سا  03 سا 02:00
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 ميدان التكوين:   العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 و مكان تاريخ

 اتالمسابق

مدة 

 االمتحان
 المعامل

توقيت 

 االمتحان
 مواد المسابقة

عدد 

 المناصب
 الشعبة التخصصات 

  2021أفريل  03

 

  بمقر الجامعة

 (مادة مشتركة )  التقنيات الكمية في اإلدارة 13سا  01 سا 01:30
 إدارة األعمال .1 3

 علوم التسيير

 اإلدارة اإلستراتيجية 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة ) التقنيات الكمية في اإلدارة 13سا  01 سا 01:30
 الموارد البشريةإدارة  .2 3

 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة ) التقنيات الكمية في اإلدارة 13سا  01 سا 01:30
 ةإدارة وتسيير المؤسس .3 3

 إدارة الجودة 15سا  03 سا 02:00

  2021أفريل  03

 

 بمقر الجامعة

 (مادة مشتركة العمليات )بحوث  13سا  01 سا 01:30
 تحليل اقتصادي واستشراف .1 3

 اقتصاديةالعلوم 

 إحصاء تطبيقي 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة بحوث العمليات ) 13سا  01 سا 01:30
 اقتصاد كمي .2 3

 اقتصاد قياسي 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة بحوث العمليات ) 13سا  01 سا 01:30
 اقتصاد نقدي وبنكي .3 3

 االقتصاد البنكي المعمق 15سا  03 سا 02:00
 

  2021أفريل  08

 

 بمقر الجامعة

 (مادة مشتركة سلوك المستهلك ) 13سا  01 سا 01:30
 تسويق الخدمات .1 3

 علوم تجارية

 تسويق الخدمات 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة سلوك المستهلك ) 13سا  01 سا 01:30
3 

 تسويق سياحي  .2

 تسويق سياحي  15سا  03 سا 02:00 و فندقي

 (مادة مشتركة سلوك المستهلك ) 13سا  01 سا 01:30
 تسويق دولي  .3 3

 تسويق دولي 15سا  03 سا 02:00

  2021أفريل  08

 

 بمقر الجامعة

 (مادة مشتركة المراجعة وتدقيق الحسابات ) 13سا  01 سا 01:30
 .محاسبة وتدقيق1 3

العلوم المالية 

 والمحاسبية

 محاسبة مالية معمقة 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة ) المراجعة وتدقيق الحسابات 13سا  01 سا 01:30
 مالية المؤسسة.2 3

 التسيير المالي 15سا  03 سا 02:00

 (مادة مشتركة المراجعة وتدقيق الحسابات ) 13سا  01 سا 01:30
 محاسبة وجباية.3 3

 جباية المؤسسة 15سا  03 سا 02:00

 
 

 المدير المساعد  


