وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت
إعالن عن مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين يف الطور الثالث ( دكتوراه ل .م .د)
ينظم المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين في الطور الثالث ( دكتوراه .ل .م .د .للسنة الجامعية
)2017/2016
تخصص دكتوراه

تخصص الماستر المعنية بالمسابقة
(ماستر أكاديمي)

عدد المناصب

= ختصصات املاسرت املخولة حق املشاركة يف
املسابقة:
 08مناصب
 املشروع رقم  :01املشروع االول:دراسات أدبية  - +األدب العريب القدمي
 النقد العريب القدميدراسات نقدية.
 دراسات يف األدب العريب القدمي ونقده .املشروع الثاين:
 املشروع رقم  - :02تعليمية اللغات ( اللغة العربية ).دراسات لغوية.
 الدراسات الصوتية. الدراسات اللغوية. -لسانيات عربية تطبيقية.

 املشروع رقم :03Sciences
Biologiques

 09مناصب

مواد المسابقة

 -األدب العريب القدمي

 11 – 09سا

 -النقد العريب القدمي

 13 – 11.30سا

 -علوم اللغة

 11 – 09سا

 -علم األصوات

 13 – 11.30سا

*Foresterie
*Environnement

املشروع الثالث:

* Ecophysiologie

- Biotechnologie

- Eco pédologie et Environnement
- Amélioration des plantes

8 postes

توقيت االمتحان

09h – 13h

*Amélioration des
plantes

مكان

المسابقة

معهد اآلداب
واللغات

معهد العلوم
والتكنولوجيا

*Anglais scientifique et
méthodologie

- Reproduction animale

معلومات عن املسابقة
 -01تواريخ هامة
 بداية استالم ملفات الرتشح للمسابقة من  06سبتمرب 2016إىل  20سبتمرب  2016مبعهدي اآلداب واللغات والعلوم والتكنولوجيا. يتم اإلعالن عن قائمة املرتشحني املقبولة ملفاهتم الجتياز املسابقة يوم  25سبتمرب  2016على موقع املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي.www.cuniv-tissemsilt.dz
 حددت فرتة تقدمي الطعون من  2016/09/25إىل .2016/09/29 تعلن القائمة النهائية للطلبة املقبولني يف اجتياز املسابقة يوم  2016/10/02على مستوى املوقع اخلاص باملركزwww.cuniv-tissemsilt.dz . تاريخ إجراء املسابقة يوم  2016/10/09مبقر معهدي اآلداب واللغات والعلوم والتكنولوجيا. تعلن القائمة النهائية للناجحني يف املسابقة على املوقع الرمسي للمركز. يتقدم الطلبة الناجحون يف املسابقة للتسجيل يف أجل أقصاه  10أيام بعد اإلعالن عن النتائج النهائية ،ويف حالة انقضاء هذه املدة سيعوض الطالب املتخلي مبن يليه يف القائمةاالحتياطية.
 -02ملف املسابقة
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 -)1طلب ترشح حيدد فيه عنوان املشروع ،مع ذكر كل املعلومات الشخصية.
 -)2نسخة طبق األصل من شهادة البكالوريا.

 -)7نسخة من بطاقة اهلوية الوطنية.
 -)8ظرف ( )01بطابع بريدي حيمل عنوان املرتشح.

 -)3نسخة طبق األصل عن كل من شهادة الطور األول والطور الثاين -ليسانس وماسرت.
 -)4نسخة طبق األصل عن كشوف النقاط لكل من الطور األول والطور الثاين.
 -)5نسخة عن الوثيقة الوصفية للمعارف واملؤهالت املكتسبة املرفقة لدبلوم املاسرت.
 -)6ترخيص من اهليئة املستخدمة للمرتشحني العاملني.

 -)9صورتان ( )02مشسيتان حديثتان.

 -03معلومات عن املسابقة

 جترى املسابقة على مرحلتني بالنسبة ملشروعي اآلداب واللغات ،ومرحلة واحة بالنسبة ملشروع العلوم والبيولوجيا خيتار كل طالب أحد ختصصات املسابقة .بناء على شهادته يف املاسرت. -أن يكون متحصال على شهادة " ماسرت" يف التخصصات املشار إليها أعاله.

مالحظة:

 تودع ملفات الترشح مباشرة على مستوى معهدي اآلداب واللغات والعلوم والتكنولوجيا – المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي – تيسمسيلت. ترفض الملفات غير مستوفية الشروط ،والملفات خارج اآلجال. -04لالتصال
الموقع اإللكتروني

الهاتف
046 57 31 88

www.cuniv-tissemsilt.dz
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