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 -بسكرة - جامعة دمحم خيضر

 2017/2018دكتوراه للسنة الجامعية من أجل الحصول على شهادة الاللتحاق بالتكوين في الطور الثالث ل تنظم المسابقة الوطنية 
L'Université Mohamed Khider Biskra organise le concourt national d'accès à la formation de 3eme Cycle en vue de 

l'obtention  
du diplôme de Doctorat pour l'année universitaire 2017/2018 

 

 02/12/2017: تارَخ إجزاء انًساتقح 
 

 
 الذي ٌتضمن تأهٌل مؤسسات التعلٌم العالً لضمان التكوٌن لنٌل شهادة 2017 جوٌلٌة 27 المؤرخ فً 834 المكمل للقرار رقم 2017 أكتوبر 18 المؤرخ  فً 981تم اإلعالن على هذه المسابقة بناءا على القرار رقم  : مالحظة

  2018 -2017الدكتوراه و ٌحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعٌة 

تخصصاخ انًاستز انًؼُُح تانًساتقح 

Masters ouvrant droit 

انًذج 

انشيُُح 

Durées 

انًؼايم 

Coefficients  

 يىاد انًساتقح

Epreuves écrites du concours 

انقسى 

Département 

ػذد 

انًُاصة 

N° de 

Postes 

ouverts 

 ػُىاٌ انتكىٍَ

Intitulé de Doctorat 

انًُذاٌ 

Domaine 

  علوم اللغت العربيت – علوم اللسان العربي -

  اللسانياث العربيت –اللسانياث و اللغت العربيت - 

 لسانياث تعليميت -

02h 01  النحو العربي و أصوله : 01المادة 

اِداب و انهغح 

انؼزتُح 

 انهساَُاخ و انهغح انؼزتُح  03

LLA 

 

02h 01  اللسانياث و اللغت العربيت : 02المادة 

 اللسانياث و السياحت -  علوم اللسان العربي -

 اللسانياث التعليميت - اللسانياث التطبيقيت  - 

 5اللسانياث العربيت - 

02h 01  قضايا اللسانياث التطبيقيت : 01المادة 

 تعليميت اللغت العربيت : 02المادة  02h 01 انهساَُاخ انتؼهًُُح  03

- Automatique avancée  

- Génie des systèmes industriels 

- Contrôle de Processus et Robotique  

- Commande des systèmes  

- Commande des Processus Industriels  

- Tout  master issu de la filière 

automatique  

02h 01 
Matière 01 : Automate et        

              Microcontrôleur  
Génie 

électrique  
03 

 

Automatique 

 

ST 

02h 01 Matière 02: Algorithmique  
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  شزوط انتسجُم فٍ انًساتقح 

  

  15/11/2017  إنً  10/2017/ 29 :انفتزج انًًتذج يٍ  خالل  www.univ-biskra.dzانتسجُم  ػثز  انثىاتح االنكتزوَُح  ػهً يىقغ انجايؼح   -

 .(h16.00 )قثم انساػح انزاتؼح يساء 

 

 ٍَانتسجُم االنكتزو 

 :دُث تتى ػهً انُذى انتانٍ ػهً يستىي انًىقغ انًذكىر أػالِ  إجثارَا وتصفح دصزَح  ػًهُح انتسجُم تكىٌ

 (pdf) انًهف تشكموإرسال)  Scanné)يسخ  +يمء استًارج انتسجُم

 : يٍ انًهف االنكتزوٍَ تكىٌ              ٌ

  ،َسخح ػٍ شهادج انثكانىرَا .1

 ،َسخح ػٍ شهادج انهُساَس .2

 ،سخح ػٍ شهادج انًاستزٌ .3

 .َسخح ػٍ انًهذق انىصفٍ، أو شهادج انتزتُة، أو شهادج يؼادنح .4

 :يالدظح 

 إضافح إنً انتسجُم االنكتزوٍَ  اإلجثارٌ،  ًَكٍ إَذاع  انُسخح انىرقُح ػهً يستىي انقسى  

 : َتكىٌ انًهف يٍ انىثائق انتانُح -

 

 َسخح يٍ شهادج انثكانىرَا؛ .1

 ياستز؛- انثاٍَ  نُساَس و انطىر- انطىر األول انُجاح  َسخح يٍ شهادج .2

 َسخح ػٍ كشىف انُقاط نكم يٍ انطىر األول و انطىر انثاٍَ؛ .3

 .َسخح ػٍ انىثُقح انىصفُح نهًؼارف و انًؤهالخ انًكتسثح انًزفقح نذتهىو انًاستز .4

 

 

 
 

 

 

 

يٍ أجم أٌ يؼهىياخ إضافُح ًَكٍ 

االتصال تًىسع انهاتف انزئُسٍ 

 :نهجايؼح ػهً انزقى 

033 54 31 60  

 :أو سَارج يىقغ انجايؼح

www.univ-biskra.dz 

 

http://www.univ-biskra.dz/

