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 الجسيهرية الجزائرية الديسقراطية الذعبية
People's Democratic Republic of Algeria 

 

 
 Ministry of Higher Education and Scientific Research                                                                               وزارة التعميم العالي والبحث العمسي  

   y Ahmed DRAIA of Adrar Universit                           2722 ديدسبر 77أدرار، في                                                               أدرار -أحسد دراية جامعة    
 2227/3272لمدشة الجامعية  إعالن عن تشظيم مدابقة الدخهل إلى التكهين في الطهر الثالث لمحرهل عمى شيادة الدكتهراه

 الهزارية التالية: سذكراتالقرارات و البشاء عمى ادرار و  –جامعة احسد دراية        
 ،شروط إعداد أطروحة الدكتهراه و مشاقذتياو  التكهين في الطهر الثالثب االلتحاقالذي يحدد  كيفيات  2722 آوت 79السؤرخ في  999القرار الهزاري رقم  -

 ،2722/2723السفتهحة بعشهان الدشة الجامعية  لسقاعد البيداغهجيةتأىيل جامعة ادرار لزسان التكهين في الدكتهراه و يحدد عدد ا والستزسن  2722ديدسبر  73السؤرخ في  9499قرار  الهزاري رقم  ال -

 ،2722/2723بعشهان الدشة الجامعية   مدابقة  االلتحاق بالتكهين في الطهر الثالث من أجل الحرهل عمى شيادة الدكتهراه وإجراء  تتعمق بكيفيات تشظيم  2722 ديدسبر 79 السؤرخة في  967رقم  سذكرة ال -
 تشظم مدابقة لمدخهل إلى التكهين في الطهر الثالث لمحرهل عمى شيادة الدكتهراه في التخررات التالية:

 

عدد  التخرص الذعبة السيدان الكمية
 السشاصب

 السدابقة مهاد
 1السكياس السذترك السعامل  تاريخ السدابقة

10:00-13:00 
 0مكياس التخرص السعامل 

10:00-10:00 

كمية العمهم 
 والتكشهلهجيا

SM Physique 
Physique des matériaux 00 

Méthodes Numériques 

Les ondes élastiques dans les 
fluides et les solides 7/2/2223 

Physique des rayonnements 00 Interaction Rayonnements Matière 7/2/2223 

Physique Energétique 06 Transfert de chaleur 7/2/2223 

ST 

Electrotechnique 

Commandes Electriques 00 Physique 2 
(Electrostatique, 
Electrocinétique, 

Electromagnétisme)) 

Electronique de puissance avancée 9/2/2223 

Machines Electriques 00 Machines électriques approfondies 9/2/2223 

Réseaux Electriques  00 
Réseaux de transport et de 

distribution d’énergie électrique 9/2/2223 

Génie Civil Matériaux  de Construction 06 Elasticité Matériaux  de Construction 9/2/2223 

Génie des 
Procédés 

Génie Chimique 00 

Transfert de matière 

Distillation 9/2/2223 

Génie de l'environnement 00 Génie des Réacteurs Hétérogènes 9/2/2223 

Génie des Procédés 00 Opérations unitaires I (Absorption 
Strippage-Extraction- mélangeage) 9/2/2223 
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MI 
Mathématiques 

mathématiques appliquées 00 
Mathématiques 

générales 

Analyse fonctionnelle et théorie 
des distributions 7/2/2223 

Processus aléatoire et 
statistiques 00 

Processus stochastiques et 
équations différentielles 7/2/2223 

Informatique Intelligence artificielle 00 
Algorithmiques 

Avancés Réseaux de Neurones 7/2/2223 

SNVI 

Sciences 
Agronomiques 

systèmes de production 
agro-écologique 03 Agronomie II Grandes cultures 7/2/2223 

Sciences 
Biologiques 

Biochimie Appliqué 00 Biologie moléculaire et 
génie génétique 

Biochimie industrielle 9/2/2223 

Microbiologie 00 Microbiologie appliquée 9/2/2223 

كمية العمهم 
االقترادية 
 والتجارية
وعمهم 
 التديير

العمهم 
االقترادية 
والتديير 
والعمهم 
 التجارية

 عمهم مالية ومحاسبة
 ساليةالسحاسبة ال 03 مالية السؤسدة

 السعسقة
 4/2/2223 تديير واستراتيجية مالية

 4/2/2223 حهكسة الذركات 03 تدقيق ومراقبة التديير

 عمهم التديير
 4/2/2223 عسهميال التديير أسس  03 تديير عسهمي

 4/2/2223 السذاريع تقييم لمتديير كسية تقشيات 03 مقاوالتية

كمية الحقهق 
والعمهم 
 الدياسية

الحقوق 

والعلوم 

 السياسية

 
 الحقهق 

  03 القانهن الجشائي
 السدخل لمعمهم القانهنية

 11/2/2223 قانهن مكافحة الفداد

 11/2/2223 القانهن التجاري  03 قانهن األعسال

 11/2/2223 القانهن االداري  03 الجساعات السحمية  القانهن 

 11/2/2223 حساية السدتيمكقانهن  03 خاصقانهن 

 11/2/2223 الدمطات الدستهرية 03 مؤسدات دستهرية وإدارية

 
 

كمية العمهم 
االندانية 

االجتساعية و 
العمهم و 

 االسالمية

العمهم 
االندانية 

و 
 االجتساعية 

أصهل  -عمهم إسالمية
 عمهم القرءان والحفظ تالقراءا 03 التفدير وعمهم القرءان الدين

8/2/2223 

 8/2/2223 قزايا معاصرة في الهقف نظرية االلتزام 03 الذريعة و القانهن  عمهم إسالمية شريعة

تاريخ -عهم إندانية  
 03 تاريخ افريكيا جشهب الرحراء السعاصر

 مشيجية البحث التاريخي

العالقات الحزرية بين ضفتي الرحراء الكبرى 
 االفريكية

8/2/2223 

الدياسة االستعسارية الفرندية والسقاومة الجزائرية  03 تاريخ حديث ومعاصر
 م(1503-م1300)

8/2/2223 
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عمم  –عمهم اجتساعية 
 الشفس

 03 عمم الشفس العيادي
 مشيجية البحث

 8/2/2223 األسرة واالضطرابات الشفدية

 8/2/2223 عمم نفس الرحة 03 عمم الشفس الرحة

كمية اآلداب  
 والمغات

المغة 
االنجميزية 

 وآدابيا
 Applied Linguistics المغة االنجميزية

(Linguistiques Appliquées) 03 General linguistics Applied linguistics 
2/2/2223 

المغة 
العربية 
 وآدابيا

 دراسات لغهية

 03 البالغة واألسمهبية

 مشاىج البحث المغهي 

 2/2/2223 البالغة واألسمهبية

 2/2/2223 لدانيات الخطاب 03 لدانيات الخطاب

 2/2/2223 لدانيات تطبيكية 03 لدانيات تطبيكية

 2/2/2223 معجسية وقزايا الداللة 03 معجسية وقزايا الداللة

 :ات و مهاعيدمالحظ * 
 https://progres.mesrs.dz/webdoctoratالسهقع التالي:   من خالل  يتم التدجيل -

 عمى السهقع السذار إليو.  2722 ديدسبر 99إلى غاية   2722 ديدسبر 97بداية وتأكيد االختيارات الت يبداية التدج -9
  .2723جانفي  73يهم  األولية عالن قهائم السقبهلين اإل -3
 .2723جانفي  76و 74بين  لمسدابقة  من طرف السترشحين غير السقبهلين  السقدمة طعهن ال إيداع -4
 .2723جانفي  97عن القائسة الشيائية لمسقبهلين لمسدابقة يهم عالن اإل -5
 وىي: PDFالهثائق السطمهبة لمتدجيل عبر الخط ترسل عمى شكل  -6

                                                            ندخة من شيادة البكالهريا،               -      
 ، ميدانسشيادة الندخة من  -               

 كذهف الشقاط في الميدانس،ندخة من  -               
 ،ساسترندخة من شيادة ال -               

 كذهف الشقاط في الساستر.ندخة من  -               
 نذر الشتائج و تكسمة السمف الذي سيعمن عشو مع إعالن نتائج السدابقة.تاريخ بتأكيد تدجيميم خالل خسدة عذر يهم من  هن ممزم الشاجحهن  هن السترشح -7   

 ال يدسح بالتدجيل إال في دكتهراه واحدة في الذعبة، و إال تعرض السخالف إلى اإلقراء نيائيا من السدابقة. -         تشبيو: 

 .اقة(ي)بطاقة التعريف الهطشية أو رخرة الد يهم السدابقة إحزار بطاقة اليهية إجباري  -                
 يكهن نرف ساعة قبل مهعد االمتحان، والسغادرة تكهن مباشرة بعد نياية االمتحان الثاني. الحزهر إلى قاعة االمتحان -                

 إدخال إلى قاعة االمتحان أي وسيمة اترال مثل الياتف الشقال أو لهاحقو. عدم -                

The officiel website of the université@2022  VRPG 


