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 المسابقة الوطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2021-2020

Concours national d’accès à la formation 3ème cycle (Doctorat) pour l’année universitaire 2020-2021    
 ، املتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة املاسرت وشهادة الدكتوراه،    2008غشت   19املؤرخ يف   265-08بناء على املرسوم التنفيذي رقم   -
 عداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، وشروط إ  وتنظيمه لتكوين يف الطور الثالث اب االلتحاق  احملدد لكيفيات 2020ديسمرب  02املؤرخ يف   961بناء على القرار رقم   -
املتضمن أتهيل جامعة البويرة لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه واحملدد لعدد املناصب املفتوحة بعنوان السنة اجلامعية   2020ديسمرب  02املؤرخ يف   962بناء على القرار رقم   -

2020-2021   ، 
املتعلقة بكيفيات تنظيم مسابقة االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث من أجل احلصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة   2020ديسمرب   22املؤرخة يف  122رقم   املذكرة بناء على   -

 ، 2021-2020اجلامعية  
  أدانهاملذكورة    يف التخصصات التالية2021-2020تعلن جامعة آكلي حمند أوحلاج ابلبويرة عن تنظيم مسابقات للتسجيل يف السنة األوىل دكتوراه للسنة اجلامعية      

: 
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الكلية /  
 املعهد 

 اتريخ وتوقيت املسابقة  شروط املشاركة  مواد املسابقة  عدد املناصب  التخصص  الشعبة  امليدان 

 

 

العلوم والعلوم  
 التطبيقية 

 

 

 

Sciences de 

la matière 
Chimie  

Sp1. Chimie de 

l’environnement 
03 

Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) 

Techniques d’analyses  

Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

Sp.1 : Chimie de l’eau et pollution des eaux 

Sp.2 : Chimie du solide 

Sp.3 : Réactions fondamentales de la chimie 

organique. 

 

 

 

- Tout Master de 

la filière chimie  

-  Master en filière 

sciences et génie 

de 

l’environnement  

 

 

 تجري المسابقة يوم : 

  2021مارس  25الخميس  

 االمتحان األول : في المادة المشتركة -

المدة: ساعة  13.00على الساعة : 

 ونصف .

 االمتحان الثاني : في مادة التخصص  -

 المدة : ساعتان 15.00على الساعة : 

Sp2. Chimie des 

matériaux 
03 

Sp3. Chimie 

organique 
03 

احلقوق والعلوم  
 السياسية

حقوق وعلوم  
 سياسية

 حقوق

 03 قانون عام 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول: )يف املادة املشرتكة(  -

 (، املدة ساعة ونصف. 01قانون حقوق اإلنسان، املعامل )
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

 (، املدة : ساعتني.03القانون الدستوري، املعامل )
 

 

مجيع ختصصات املاسرت  
 للقانون العام

 

 

 تجري المسابقة يوم : 

  2021مارس  06السبت  

 االمتحان األول : في المادة المشتركة -

المدة: ساعة  13.00على الساعة : 

 ونصف .

 االمتحان الثاني : في مادة التخصص  -

 المدة : ساعتان 15.00على الساعة : 

 03 قانون خاص 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول: )يف املادة املشرتكة(  -

 (، املدة ساعة ونصف. 01نظرية احلق، املعامل )
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

 (، املدة : ساعتني.03نظرية االلتزام، املعامل )

 

مجيع ختصصات املاسرت  
 للقانون اخلاص
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العلوم  
االجتماعية  
 واإلنسانية 

علوم اجتماعية  
 وإنسانية

علوم  
علم    -اجتماعية 

 النفس

 03 علم النفس املدرسي

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول:   -

 (، املدة ساعة ونصف. 01منهجية علم النفس، املعامل )
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

 (، املدة : ساعتني. 03صعوابت التعلم، املعامل )

 

مجيع ختصصات املاسرت يف 
 املدرسي.علم النفس  

 

 

 

 

 

 

 تجري المسابقة يوم : 

  2021مارس  06السبت  

 االمتحان األول : في المادة المشتركة -

المدة: ساعة  13.00على الساعة : 

 ونصف .

 االمتحان الثاني : في مادة التخصص  -

 المدة : ساعتان 15.00على الساعة : 

 03 علم النفس العمل والتنظيم 

 امتحانني إجباريني :تتضمن املسابقة  
 االمتحان األول:   -

 (، املدة ساعة ونصف. 01منهجية علم النفس، املعامل )
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

 (، املدة : ساعتني. 03تسيري املوارد البشرية، املعامل )

 

مجيع ختصصات املاسرت يف 
 علم النفس العمل والتنظيم. 

علم النفس العيادي  
 )اإلكلينيكي( 

03 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول:   -

 (، املدة ساعة ونصف. 01منهجية علم النفس، املعامل )
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

 (، املدة : ساعتني. 03علم النفس املرضي، املعامل )

مجيع ختصصات املاسرت يف 
علم النفس العيادي  

 )اإلكلينيكي(. 

علوم  
علم    -اجتماعية 

 االجتماع 

علم اجتماع االحنراف  
 واجلرمية 

03 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول:   -

 (، املدة ساعة ونصف. 01، املعامل )االجتماعمنهجية علم  
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

(، املدة :  03، املعامل )واالحنرافالنظرايت السوسيولوجية للجرمية  
 ساعتني. 

 

مجيع ختصصات املاسرت يف 
علم اجتماع االحنراف  

 واجلرمية. 

 03 علم اجتماع التنظيم والعمل 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول:   -

 (، املدة ساعة ونصف. 01، املعامل )  االجتماعمنهجية علم  
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

 (،  03، املعامل )النظرايت السوسيولوجية للتنظيم
 املدة : ساعتني.

 

مجيع ختصصات املاسرت يف 
علم اجتماع التنظيم  

 والعمل. 
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العلوم  
االجتماعية  
 واإلنسانية 

علوم اجتماعية  
 وإنسانية

علوم  
علم    -اجتماعية 

 االجتماع 
 علم اجتماع الرتبية 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني : 03
 االمتحان األول:   -

 (، املدة ساعة ونصف. 01، املعامل )  االجتماعمنهجية علم  
 االمتحان الثاين: )يف التخصص(.  -

 (، 03، املعامل ) النظرايت السوسيولوجية للرتبية
 املدة : ساعتني.  

 

مجيع ختصصات املاسرت يف 
 علم اجتماع الرتبية. 

 تجري المسابقة يوم : 

  2021مارس  06السبت  

 االمتحان األول : في المادة المشتركة -

المدة: ساعة  13.00على الساعة : 

 ونصف .

 االمتحان الثاني : في مادة التخصص  -

 المدة : ساعتان 15.00على الساعة : 

علوم وتقنيات  
النشاطات  

البدنية  
 والرايضية 

وتقنيات  علوم  
النشاطات البدنية  

 والرايضية 

نشاط بدين  
 رايضي تربوي

النشاط البدين الرايضي  
 الرتوحيي 

03 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول : منهجية البحث العلمي /  -
 01املعامل    

 املدة : ساعة ونصف. 
/ املدة   03املعامل    /  الرتوحيي  الرايضي  البدين  النشاط االمتحان الثاين :  -

 : ساعتني
 

 
 
 
 
 
 

احلصول على شهادة املاسرت 
 يف التخصصات التالية : 

النشاط البدين الرايضي  -
 الرتبوي. 

النشاط البدين الرايضي  -
 املدرسي.

النشاط البدين الرايضي  -
 الرتوحيي. 

 

 
 
 
 

 تجري المسابقة يوم : 

  2021مارس  04الخميس  

 المادة المشتركةاالمتحان األول : في  -

المدة: ساعة  13.00على الساعة : 

 ونصف .

 االمتحان الثاني : في مادة التخصص  -

النشاط البدين الرايضي   المدة : ساعتان 15.00على الساعة : 
 الرتبوي 

03 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 االمتحان األول : منهجية البحث العلمي /  -
 01املعامل    

 املدة : ساعة ونصف. 
/ املدة   03املعامل    /  الرتبوي  الرايضي  البدين  النشاط االمتحان الثاين :  -

 : ساعتني

النشاط البدين الرايضي  
 املدرسي

03 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 01االمتحان األول : منهجية البحث العلمي / املعامل    -

 ونصف. املدة : ساعة  
املدرسي  الرايضي  البدين  النشاط  االمتحان الثاين :  -  

 / املدة : ساعتني  03املعامل  
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  مالحظات هامة:

علوم وتقنيات  
النشاطات  

البدنية  
 والرايضية 

علوم وتقنيات  
النشاطات البدنية  

 والرايضية 

إدارة وتسيري  
 رايضي 

تسيري املنشئات الرايضية  
 03 واملوارد البشرية

 امتحانني إجباريني :تتضمن املسابقة  
 01االمتحان األول : منهجية البحث العلمي / املعامل    -

 املدة : ساعة ونصف. 
  03املعامل    /البشرية  واملوارد  الرايضية  املنشآت  تسيرياالمتحان الثاين :  -
 املدة : ساعتني  /

 
 

احلصول على شهادة املاسرت 
 يف التخصصات التالية : 

 والتسيري الرايضي.   اإلدارة-
تسيري املنشآت الرايضية  -
 املوارد البشرية.و  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تجري المسابقة يوم : 

  2021مارس  04الخميس  

 االمتحان األول : في المادة المشتركة -

المدة: ساعة  13.00على الساعة : 

 ونصف .

 االمتحان الثاني : في مادة التخصص  -

 ساعتانالمدة :  15.00على الساعة : 

 03 إدارة وتسيري رايضي 

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 01االمتحان األول : منهجية البحث العلمي / املعامل    -

 املدة : ساعة ونصف. 
/ املدة :   03االمتحان الثاين : اإلدارة والتسيري الرايضي / املعامل  -

 ساعتني

 تدريب رايضي 

 03 الرايضيالتحضري النفسي  

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 01االمتحان األول : منهجية البحث العلمي / املعامل    -

 املدة : ساعة ونصف. 
/ املدة :   03/ املعامل    التحضري النفسي الرايضي  االمتحان الثاين :  -

 ساعتني

 
 
 

احلصول على شهادة املاسرت 
 يف التخصصات التالية : 

الرايضي  التدريب  -
 التنافسي. 

التدريب الرايضي  -
 النخبوي. 

التحضري البدين الرايضي. -  
التحضري النفسي  -

 .الرايضي

 03 التدريب الرايضي
 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :

 01االمتحان األول : منهجية البحث العلمي / املعامل    -
 املدة : ساعة ونصف. 

 / املدة : ساعتني  03التدريب الرايضي / املعامل  االمتحان الثاين :  -

 03 التحضري البدين الرايضي

 تتضمن املسابقة امتحانني إجباريني :
 01االمتحان األول : منهجية البحث العلمي / املعامل    -

 املدة : ساعة ونصف. 
/ املدة :   03/ املعامل    الرايضي  البدين  التحضري  االمتحان الثاين :  -

 ساعتني
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   .يمكن للطلبة باستمرار متابعة تطور دراسة ملفاتهم على مستوى األرضية الرقمية -

ابة االلكترونية عبر  2021فيفري  04يوم الدكتوراه  الطور الثالث لنيل شهادة سابقة االلتحاق بالتكوين في مل  على نتائج املترشحين املقبولين  االعالن يتم  - :  البو

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat  /  استدعاءات الترشح، كما يمكنهم أيضا االطالع على نتائج املترشحين املقبولين   بطبع املترشحين  يتوجب على ، والتي من خاللها

 . ، حيث يعد اإلعالن عنها بمثابة استدعاء للمترشحين» Université de Bouira   «عبر صفحة الفايسبوك   أو    bouira.dz-www.univ ة :  عبر املوقع الرسمي للجامع

ابة االلكترونية من  - ابة  2021فيفري  06الى  05يتم إيداع طعون املترشحين غير املقبولين عبر البو ، على أن يتم اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين للمسابقة عبر البو

 ، والتي يتوجب على املترشحين املقبول طعونهم طبع استدعاءات ترشحهم. 2021فيفري  10ليوم  PROGRESالرقمية 

اقبين فيما يخص تدابير األمن والرقابة والوقاية والتدابير الصحية. مع يتعين على املترشحين أن يحترموا النظام الداخلي للمؤسسة،   -  االلتزام بأوامر املر

، وال يمكنه االلتحاق إلى باقي االمتحانات. كل مترشح يغيب عن أحد االمتحانا -
ُ
 ت يعتبر مقصيا

 ال يسمح ألي مترشح إجراء االمتحانات دون إثبات هويته، حتى وإن وجد إسمه في قائمة املترشحين.  -

 يظهر املترشح وثيقة تثبت هويته )بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة، جواز السفر(.  -

 بعد مرور نصف الوقت القانوني املحدد لالختبار.يمنع على املترشحين  -
ّ
 مغادرة قاعة االمتحان، إال

اقب في القاعة  -  املدرج.  أو يجب على املترشح تسجيل املعلومات املطلوبة في أعلى الورقة قبل تسليمها للمر

 لنسبة لكل مواد االمتحانات. اإلمضاء على ورقة توقيع املترشحين، وهذا بعد االنتهاء من اإلجابة وتسليم ورقة االمتحان، با -

 في حالة غش.  -
ً
 يتم اإلقصاء النهائي )ملدة ال تقل عن الخمس سنوات( لكل مترشح تثبت عليه محاولة غش، أو يضبط متلبسا

  ئية للمسابقة.( يوما بدءا من تاريخ اإلعالن عن النتائج النها15يجب على املترشحين الناجحين مباشرة عملية تسجيلهم في أجل ال يتعدى خمسة عشر )  -

 

                                                                                                                  

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat%20/
http://www.univ-bouira.dz/

