جامعة قاصدي مرباح ورقلة
املسابقة الوطنية للتكوين في الطور الثالث دكتوراه ل م د ليوم  12أكتوبر 1122
UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA

Concours national d’accès à la formation de 3ecycle : Doctorat LMD 2017/2018; 21;Oct;2017

الاطار املرجعي :
املرسوم التنفيدي  08-265املؤرخ في  91اوت  8002املتضمن نظام التكوين لنيل شهادة الليسانس  ،شهادة املاستر  ،شهادة الدكتوراه.
القرار الوزاري رقم  745املؤرخ في  8جوان  8092الدي ينظم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد املذكرة و مناقشة مذكرة الدكتوراه
القرار رقم  234وملحق القرار رقم  234املؤرخ في  85جويلية  8095املتضمن تأهيل جامعة ورقلة لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه واملحدد عدد املناصب املفتوحة بعنوان السنة الجامعية  8095ـ ـ ـ 8092
التعليمة رقم  424املؤرخة في  85جويلية  8095املتعلقة بكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.
ألارسالية رقم 418املؤرخة في  39جويلية  8095املتعلقة بتنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث ومعامالت مواد املسابقة وتوقيتها.

مالحظة هامة جدا :معامل املادة األوىل يف املسابقة يف شعبة التكوين  ، 1معامل املادة الثانية يف التخصص. 3
مسئول املشروع

عدد
املناصب

مشروع الدكتوراه حسب
الكلية  /املعهد
الشعبة
كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية :علم
الرتبية
اإلجتماعية

عقيل بن ساسي

30

علم الرتبية

بوعيشة نورة

30

العلوم االجتماعية :علم
االجتماع

عمر محداوي

30

املاسرت املسموح به
للمشاركة

 -ماسرت داخلي

مواد اإلمتحان
 -الرتبية اخلاصة

 -اإلرشاد النفسي يف الرتبوي

 -ماسرت خارجي

 أورطفونيا :اضطرابات اللغة والتواصل
 علم النفس :الرتبية والصحةالنفسية
 علم النفس :إرشاد مدرسيومهين
 علم النفس :علم النفسالرتبوي
 اضطرابات التعلم علوم الرتبية :الرتبية اخلاصةلألطفال ذوي االضطرابات
السلوكية
 علوم الرتبية :تكنولوجياالتعليم
 علوم الرتبية :إرشاد وتوجيه علوم الرتبية :تأطري تربوي علوم الرتبية :تربية ،تعليموتعليم
 علم النفس :علم النفس الصحة علم النفس :تربية خاصة -علم النفس املدرسي

 -ماسرت داخلي

 منهجية البحث يف الرتبيةاخلاصة

 -تعليمية املواد

 -اإلرشاد والتوجيه

 -ماسرت خارجي

 إرشاد مدرسي ومهين علم النفس الرتبوي التأهيل يف الرتبية اخلاصة -تربية خاصة

 -ماسرت داخلي

 -علم االجتماع تنظيم و عمل

 -منهجية البحث الرتبوي

النظرية السوسيلوجية
منهجية البحث

معامل
املادة

مدة
اإلمتحان

 علم االجتماع االتصال -علم االجتماع الرتبوي

 -ماسرت خارجي

 علم االجتماع إدارة و عمل علم االجتماع احلضري علم االجتماع اجلرمية واالحنراف
علم االجتماع العائلي

علم النفس

جعفور ربيعة

30

علم االجتماع

بغدادي خرية

30

 -ماس -ماسرت داخلي

 علم النفس العمل والتنظيم -علم النفس العيادي

علم النفس املدرسي
منهجية

 -ماسرت خارجي

 علم النفس املدرسي وصعوباتالتعلم
 علم النفس املدرسي علم النفس العيادي علم النفس تنظيم وعمل -علم النفس االجتماعي

 -ماسرت داخلي

-Sociologie de l’éducation
- Sociologie de la
communication
-Sociologie
d’organisation et travail

 ماسرت خارجي-Sociologie de la famille
-Sociologie urbaine
-Sociologie culturelle

- Théories sociologiques
contemporaines.
- Méthodologie.

Dossier de candidature au Doctorat LMD
1.

une demande de candidature avec les coordonnées des candidats (Tél., Mob., Fax, E-mail)

2.

une copie du diplôme du baccalauréat

3.

les copies des diplômes de 1er et 2e cycles (Licence et Master)

4.

les copies des relevés de notes 1er et 2e cycles

5.

une copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master

6.

une autorisation originale de l’employeur pour les candidats salariés

7.

une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat

Dépôt des dossiers :les dossiers de candidature doivent être déposés et enregistrés (avec récépissé de dépôt)auprès des services du Vice-doyen de Post-Graduation de la Faculté :
du dimanche 10/09/2017au JEUDI 30/09/2017 (délai de rigueur)
Etude des dossiers de candidatures : du 01/10/2017au 02/10/2017
Premier affichage nominatif des candidats admis à passer le concours
Recours : du 03/10/2017au 09/10/2017 ; 7j période de recoure
Étude des recours : du10/10/2016 au 12/10/2017
Envoi des convocations écrites et mails : du15/10/2017au 16/10/2017

