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  2102/2102لونيسي علي  مسابقة االلتحاق بالدكتوراه )ل.م.د( للسهة اجلامعية  2تهظم جامعة البليدة 

 يف التخّصصات اآلتية:

 اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيريميدان العلوم 

 التخصص القسم

 عدد
 المناصب
 المفتوحة

 المسابقة تارٌخ فترة إٌداع الملفات فترة إٌداع الملفات شروط الترشح

 العلوم االقتصادٌة
شعبة العلوم 
 االقتصادٌة

اقتصاد كلً و 
 مالٌة دولٌة

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 اقتصاد كلً و مالٌة دولٌة -
 اقتصاد قٌاسً -
 مالٌة دولٌة -
 اقتصاد كمً -
 اقتصاد نقدي وبنكً -

 

 من 
25/00/2017 
 إلى 

05/10/2017 

 االمتحان 01: 

 اقتصاد كلً
 01المعامل: 

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

 مالٌة دولٌة

03المعامل:  
 المدة: ساعتان.

)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  
 (سا.17.00سا إلى 15.00

 ٌوم
23/10/2017 
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ومالٌة بنوك العلوم االقتصادٌة  

الحصول على الماستر فً إحدى  30
 التخصصات:

 بنوك ومالٌة  -
 اقتصاد كلً و مالٌة دولٌة -
 اقتصاد دولً -
 مالٌة دولٌة   -

 

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 

 االمتحان 01: 

 اقتصاد كلً
 01المعامل: 

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   تقنٌات بنكٌة
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00

 ٌوم
23/10/2017 

 التحلٌل االقتصادي و االستشراف العلوم االقتصادٌة

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

التحلٌل االقتصادي و  -
 ااالستشراف

 اقتصاد كلً ومالٌة دولٌة -
 اقتصاد دولً -
 اقتصاد و تسٌٌر المؤسسات  -
 اقتصاد كمً -
 بنوك ومالٌة -

 
 

 من 
25/00/2017 
 إلى 

05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   التحلٌل االقتصادي  
 01المعامل:

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

 االقتصاد الكلً
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00

 ٌوم
23/10/2017 

 اقتصاد كمً العلوم االقتصادٌة

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 اقتصاد كمً -
 اقتصاد كلً ومالٌة دولٌة -

 من 
25/00/2017 
 إلى 

05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   االسالسل الزمنٌة  
 01المعامل:

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   اقتصاد قٌاسً
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00
 

 ٌوم
23/10/2017 
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االقتصادٌة العلوم  
ٌة و التنمٌة اإلدارة البٌئ

 المستدامة

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 اقتصاد كلً ومالٌة دولٌة -
 اقتصاد كمً -
اقتصاد و تسٌٌر المؤسسات  -

 الصغٌرة والتموسطة
 اقتصاد التنمٌة المستدامة -
 اقتصاد و تسٌٌر المؤسسات -
 االقتصاد البٌئً -
الماستر)بٌئة أو كل تخصصات  -

 تنمٌة مستدامة(
تخضع تخصصات قانون البٌئة  -

لدراسة ملف مسبقة)كلٌة 
 الحقوق(

 
 

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   اقتصاد جزئً معمق
 01المعامل:

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   التنمٌة المستدامة  
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00

 

 ٌوم
23/10/2017 

 الصٌرفة اإلسالمٌة العلوم االقتصادٌة

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 بنوك ومالٌة -
 اقتصاد التأمٌنات -
 اقتصاد كلً و مالٌة دولٌة -
 مالٌة و بنوك إسالمٌة -
 اقتصاد إسالمً -
 اقتصاد نقدي وبنكً -
 إدارة مؤسسات الزكاة و الوقف -
 مالٌة وبنوك -
 تموٌل وبنوك إسالمٌة -
 إدارة األوقاف وصنادٌق الزكاة -

 
 

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   أسواق مالٌة  
 01المعامل:

 المدة: ساعة و نصف.
  األولى: من )الفترةالمسائٌة

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   القانون البنكً
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00

 ٌوم
23/10/2017 

 العلوم التجارٌة
 

 إدارة تسوٌقٌة

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 إدارة المبٌعات -
 اتصال تسوٌقً -
التسوٌق بكل  -

فروعه)الخدمً،الصناعً،  
 البنكً..إلخ(

 تجارة دولٌة -
تسٌٌر المؤسسات الصغٌرة  -

 والمتوسطة

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

 سلوك المستهلك

 01المعامل:
 المدة: ساعة و نصف.

  )الفترةالمسائٌة األولى: من
 سا(. 14.30 سا إلى  13.00

 االمتحان 02:

   التسوٌق االستراتٌجً
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.

26/10/2017 
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 إدارة األعمال -
 إدارة أعمال وتسوٌق -
تسٌٌر المؤسسات الصغٌرة  -

 والمتوسطة والمقاوالتٌة
 تسوٌق وتجارة دولٌة -
 تسوٌق واستراتٌجٌة -

 

)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  
 (سا.17.00سا إلى 15.00

 

 محاسبة وتدقٌق علوم التسٌٌر

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:
 _ محاسبة و تدقٌق

 محاسبة مراقبة وتدقٌق -
 محاسبة -
 تدقٌق -
 تدقٌق ومراقبة التسٌٌر -

 

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   التدقٌق المحاسبً 
 01المعامل:

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   المحاسبة المالٌة
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00

26/10/2017 

 علوم التسٌٌر
عمال عمومٌةإدارة أ  

تسٌٌر عمومً –  

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 أعمال عمومٌة إدارة -
 تسٌٌر منظمات -
 تسٌٌر مؤسسات -
اقتصاد و تسٌٌر المؤسسات  -

 الصغٌرة و المتوسطة
 مناجمنت عمومً -
 تسٌٌر عمومً -
 موارد بشرٌة -

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   حكومة إلكترونٌة 

 01المعامل: 
 المدة: ساعة و نصف.

  )الفترةالمسائٌة األولى: من
 سا(. 14.30 إلى  سا 13.00

 االمتحان 02:

   تسٌٌر عمومً  
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00

26/10/2017 

 جباٌة ومالٌة المؤسسة علوم التسٌٌر

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 محاسبة وجباٌة معمقة -
 مالٌة المؤسسة -
 محاسبة مراقبة وتدقٌق -
تسٌٌرالمؤسسات الصغٌرة  -

 والمتوسطة

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   التسٌٌر المالً للمؤسسة  
 01المعامل: 

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   جباٌة المؤسسة

26/10/2017 
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03المعامل:  
 ساعتان.المدة: 

)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  
 (سا.17.00سا إلى 15.00

 
 
 
 
 

 المحاسبة والجباٌة علوم التسٌٌر

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 محاسبة مراقبة وتدقٌق -
 محاسبة وجباٌة معمقة -
 مالٌة المؤسسة -

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

   المحاسبة المالٌة  
 01المعامل:

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   جباٌة المؤسسة

03المعامل:  
 المدة: ساعتان.

)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  
 (سا.17.00سا إلى 15.00

 

26/10/2017 

 علوم التسٌٌر
المواهب و الكفاءات  إدارة

 البشرٌة

الحصول على شهادة الماستر فً  30
 إحدى التخصصات:

 إدارة الموارد البشرٌة -
 تسٌٌر عمومً -
 إدارة األعمال العمومٌة -
 اقتصاد وتسٌٌر المؤسسات  -
 إدارة األعمال -
تسٌٌر الموارد البشرٌة * -

 وإدارة المنظمات

 من 
25/00/2017 
 إلى 
05/10/2017 

 االمتحان 01: 

 قانون العمل و عالقات العمل
 01المعامل:

 المدة: ساعة و نصف.
  )الفترةالمسائٌة األولى: من

 سا(. 14.30 سا إلى  13.00
 االمتحان 02:

   تسٌٌر الموارد البشرٌة  
03المعامل:  

 المدة: ساعتان.
)الفترة المسائٌة الثانٌة: من  

 (سا.17.00سا إلى 15.00
 

26/10/2017 
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 ميدان احلقوق و العلوم السياسية 
 

عدد ادلناصب  التخصص
 ادلفتوحة

 تاريخ ادلسابقة  فرتة إيداع ادللفات  برنامج  ادلسابقة شروط الرتشح

 
القانون الدويل 
 والعالقات الدولية

 
 
30 

احلصول على ادلاسرت يف التخصصات 
 التالية:

 القانون الدويل العام-1
 العالقات الدولية-2
 القانون اجلنائي الدويل-3
 ـ القانون الدويل حلقوق اإلنسان4

 امتحان يف مادة :
  1المدة ساعة ، معامل  المنهجية ) امتحان عام(-
المدة القانون الدولي العام أو العالقات الدولية -

 3ساعتين ، معامل 
  )امتحان في التخصص: اختياري(

القضاء  -ادلسؤولية الدولية-القانون الدويل العام: -1
القانون الدويل اإلنساين و  -تسوية ادلنازعات الدولية -الدويل

 ادلنظمات الدولية. -حقوق اإلنسان
الصراع  -نظريات العالقات الدولية-العالقات الدولية: -2

 الدبلوماسية و التعاون. –ادلنظمات الدولية  -الدويل

 

سبتمبر  52

5104 

 إلى غاٌة 

أكتوبر  12

5104 

 

55 

 5104أكتوبر

 
 

ادلالية العامة والتشريع 
 الضرييب

 
 
30 

احلصول على ادلاسرت يف التخصصات 
 التالية:

 دولة ومؤسسات-1
 قانون العقوبات وعلم اإلجرام -2
 القانون اإلداري -3
 قانون اجلماعات احمللية -4
 القانون العام لألعمال-5
 اإلدارة العمومية -6
 القانون العام الداخلي-7

 :امتحان يف مادة
 1المدة ساعة ، معامل  المنهجية ) امتحان عام(-
المدة  المالية العامة ) امتحان في التخصص(-

 3ساعتين ، معامل 
 
 النفقات العمومية -
 اإليرادات العمومية -

 ادلوازنة العمومية -

 
سبتمبر  52

5104 

 إلى غاٌة 

أكتوبر  12

5104 
 
 

 

55 

 5104أكتوبر
 



URL : http://univ-blida2.dz/wp-content/uploads/2017/08/doc 

 ـالقانون البيئي8

 
 الدولة وادلؤسسات

 
 

30 

احلصول على ادلاسرت يف التخصصات 
 التالية:

 الدولة وادلؤسسات-1
 إدارة ومالية-2
 قانون اإلدارة احمللية-3
 القانون اإلداري-4
 مؤسسات دستورية وإدارية-5
 تنظيم إداري-6
 القضاء اإلداري-7
 ـ القانون العام8
 ـ القانون العام الداخلي9

 ـ إدارة عامة11
 ـ منازعات إدارية11
 ـ إدارة حملية12
 ـ القانون الدستوري13
 ـ منازعات القانون العمومي14
 ـ حقوق وحريات15
 ـ حقوق اإلنسان واألنظمة السياسية16

 :امتحان يف مادة
 1المدة ساعة ، معامل المنهجية ) امتحان عام(  -
المؤسسات الدستورية واإلدارية )امتحان في -

 3المدة ساعتين ، معامل  التخصص(
 )التشريعية والتنفيذيةوالقضائية(السلطاتتنظيم -
 مبدأ الفصل بني السلطات والعالقة بينهما-
 الرقابة الدستورية-
اإلدارة ادلركزية والالمركزية (التنظيم اإلداري-

 ) :البلدية والوالية
 النشاط اإلداري-
 

 
سبتمبر  52

5104 

 إلى غاٌة 

أكتوبر  12

5104 
 

 
 

55 

 5104أكتوبر
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 الشخصيةاألحوال 

 
 
 

30 

 احلصول على ادلاسرت 
 يف التخصصات التالية:

 األحوال الشخصية-1
 القانون اخلاص-2
 قانون األسرة-3
 شريعة وقانون-4

 :امتحان يف مادة
 1المدة ساعة ، معامل المنهجية ) امتحان عام(  -
 الحماية القانونية لألسرة )امتحان في التخصص(-

  3المدة ساعتين ، معامل 
 اجلنائية احلماية-
 احلماية ادلدنية-
 احلماية الدولية-

 
سبتمبر  52

5104 

 إلى غاٌة 

أكتوبر  12

5104 

 
 
 
 

 

 
 

55 

 5104أكتوبر
 

 
 

 قانون األعمال
 

 

 
 

30 

 
حلصول على ادلاسرت يف التخصصات ا

 التالية:
 القانون العقاري-1
 الدولة وادلؤسسات-2
 قانون األعمال-3
 ادللكية الفكرية-4
 وادلاليةاإلدارة -5
 ـ إدارة األعمال6

 
 :امتحان يف مادة

 1المدة ساعة ، معامل  المنهجية ) امتحان عام(-
 القانون التجاري ) امتحان في التخصص(-

 3المدة ساعتين ، معامل 
 التاجر واألعمال التجارية-
الشركات التجارية                                           -

                                    احملل التجاري        -
 قانون ادلنافسة-

 
سبتمبر  52

5104 

 إلى غاٌة 

أكتوبر  12

5104 

 

55 

 5104أكتوبر

 
 شعبة احلقوق

 

 
 
 

30 

 
 

 احلصول على ادلاسرت يف:
 ـ القانون اجلنائي وعلم اإلجرام1

 
 

 :امتحان يف مادة
 1المدة ساعة ، معامل  المنهجية ) امتحان عام(-

 
 

سبتمبر  52

5104 

 
 
 

55 

 5104أكتوبر
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 ـ القانون البيئي2
 ـ القانون العقاري3
 ـ قانون البيئة4
 التعمري والتهيئة العمرانية  ـ قانون5
 ـ  القانون اجلنائي6
 ـ  القانون العام7
 ـ احلقوق واحلريات ـ  8
 

 امتحان في التخصص اختياري:-
 3المدة ساعتين ، معامل 

 ـ القانون اجلنائي واإلجراءات اجلزائية:1
 القانون اجلنائي العام -ـ علم اإلجرام والعقاب 

 ـ قانون اإلجراءات اجلزائية-القانون اجلنائي اخلاص -
 ـ قانون البيئة2
 الضبط البيئي:-

 الضبطية القضائية -الضبطية اإلدارية 
 ادلسؤلية البيئية:

 -ادلسؤولية اإلدارية -ادلسؤولية اجلنائية-ادلسؤولية  ادلدنية -
 الدولية.ادلسؤولية 

 التشريع السياحي البيئي ومحاية الرتاث الثقايف -

 إلى غاٌة 

أكتوبر  12

5104 

 
 القانون اخلاص

 
 

30 

 

 احلصول على ادلاسرت يف:
 القانون العقاري -1
 قانون العمل  -2
 قانون التأمني   -3
 القانون القضائي -4
 ادللكية الفكرية و االدبية -5
 قانون الضمان االجتماعي   -6
 القانون اخلاص  -7

 
 :امتحان يف مادة

 1المدة ساعة ، معامل  المنهجية ) امتحان عام(-
 ) امتحان في التخصص( لمدنيالقانون ا-

 3المدة ساعتين ، معامل 
أحكام -مصادر االلتزام-لاللتزام العامة النظرٌة-

 االلتزام.

 الشخصٌة و العٌنٌة التأمٌنات -

 الخاصة  العقود -

سبتمبر  52

5104 

 إلى غاٌة 

أكتوبر  12

5104 

55 

 5104أكتوبر
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 العريب و ميدان اللغات األجنبية ميدان اللغة و األدب 

                                                             
 

 

 برنامج المسابقة تارٌخ المسابقة
فترة اٌداع 

 الملفات
 شروط الترشح

عدد 
المناصب 
 المفتوحة

 القسم التخصص

أكتوٌر  22لثالثاء ا

2302 

 
 

 ثقافة عامة :30االمتحان

 (0:المعامل )

سا على 00: من  سا و نصف0المدة 

 03سا02

التعلٌمٌة االجتماعٌة/  :32االمتحان

 تعلٌمٌة التعدد اللغوي
 (0لمعامل): ا -

سا إلى 00.33: من سا2المدة 

 سا.02.00

إلى سبتمبر  25

 2302 أكتوبر 05

 
على بوابة 
التكوٌن فً 

الدكتوراه
1

 
 
 

الحصول على شهادة ماستر 
: فً  

 علوم اللسان -
 تعلٌمٌة اللغات -
تعلٌمٌة اللغات  -

 وتداخل الثقافات

30 

التعلٌمٌة 
 االجتماعٌة/

تعلٌمٌة التعدد 
 اللغوي

 اللغة الفرنسٌة

أكتوٌر  22لثالثاء ا

2302 

 
 

 :30االمتحان

2الرواٌة الجزائرٌة المعامل   

 المدة ساعة ونصف
سا على 00: من  سا و نصف0المدة 

 03سا02

 :32االمتحان

(0لمعامل)االشعر الجزائري   

 سا و نصف0المدة 
سا إلى 00.33: من سا2المدة 

 03سا16

 

إلى سبتمبر  20

 2302 أكتوبر 05

 
على بوابة 
التكوٌن فً 

الدكتوراه
2

 

الحصول على شهادة 
 ماستر فً:

 األدب والمناهج النقدٌة
الشعرٌة والنقد العربً 

 المعاصر
 تحلٌل الخطاب
 أدب جزائري
 نقد ومناهج

30 

 
 
 

األدب 
الجزائري 
 وقضاٌا النقد

 اللغة العربٌة
دابهاوآ  
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 ميدان العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
 شعبة علم النفس و علوم التربٌة و األرطفونٌا : -0

 

تارٌخ 
 المسابقة

فترات إٌداع 
 الملفات

 برنامج المسابقة
المعامل –المادة   

 المدة

الحصول  -شروط التخصص
على شهادة الماستر فً 
 إحدى التخصصات التالٌة

عدد 
 المناصب

 الدائرة التخصص

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الفترة المسائٌة:
 

 العالج النفسً 
  10المعامل: 

 المدة :
سا الى غاٌة  02 

سا 04  

الفترة  
 المسائٌة:

منهجٌة و 
ابستمولوجٌا  

  10المعامل: 

 المدة : من

الى غاٌة  11سا00

01سا  و  د 01  

 
 
 علم النفس العٌادي  -
 العالج السلوكً المعرفً-
 علم النفس المرضً -
 

 
 
 

03 

 
 

علم النفس   
 العٌادي

 
 
 

 

 22األحد 

أكتوبر 

2302 
 
 

 22األحد  من

سبتمبر إلى غاٌة 

 30الخمٌس 

2302أكتوبر   
 

 

 الفترة المسائٌة:
النماذج النظرٌة فً  -

 علم النفس الصحً  
  10المعامل: 

 المدة :
سا الى  02 

سا04غاٌة   

 الفترة المسائٌة:
منهجٌة )إعداد 
برامج التربٌة 

الصحٌة( و 
 اإلحصاء
  10المعامل: 

 المدة : 
 11سا00 

سا  و  01الى غاٌة 

01د   

 
علم النفس الجسدي  -  
 علم النفس العٌادي -
 علم النقس الصحة    -
علم النفس الصحً  -  

 

علم النفس  10
 الصحً

علم النفس 
و علوم 

التربٌة و 
 األرطفونٌا

 الفترة المسائٌة:  
القٌاس النفسً و    

 التربوي 

 الفترة المسائٌة:
منهجٌة و  - -

 إحصاء 

 
القٌاس و  -  

التقوٌم فً 
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  10المعامل: 

 المدة :
سا الى  02 

سا 04غاٌة   

  15المعامل:  

 المدة : 
سا  00 

سا و  01الى غاٌة 

د 01  
  

 التربٌة 
اإلرشاد و  -  

 0التوجٌه

علم النفس  -
 التربوي 

اإلرشاد و  -
 الصحة النفسٌة 

 
10 

 
 
 

 
القٌاس فً 
علم النفس و 
علوم التربٌة 
    

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 الفترة المسائٌة:
سؤال حسب  -

المقبولة فً  -التخصص
-الماستر   

  10المعامل: 

 المدة :
سا الى  02 

سا  04غاٌة   

 الفترة المسائٌة:
منهجٌة البحث  - 

 العلمً 
  10المعامل:  

 المدة: 
سا الى  00 

د 01سا و  01غاٌة   

 
 

10علم النفس الجسدي   -  

10علم النفس العٌادي  -  

10علم النفس الصحً  -  

10علم النقس االجتماعً  -  

  10علم النفس المدرسً -

     10علم النفس العمل و التنظٌم  -

 
 
 

05 

 
 

 علم النفس 

 
 
 

 

 الفترة المسائٌة: 
نظرٌات فً اإلرشاد و  -

 الصحة 

10المعامل:     

 المدة:
سا الى  02 

سا 04غاٌة   

 الفترة المسائٌة:
منهجٌة و إحصاء   - 

 معمق

15المعامل:   

 المدة: 
سا الى  00 

د 01سا و  01غاٌة   

  
اإلرشاد و الصحة النفسٌة -  
علم النفس التربوي -  
التوجٌه و اإلرشاد -  
التربٌة الخاصة -  
علم النفس التربوي  -  

 
 
 
 

10 

 
 
 

 
 
 
إرشاد وصحة 

 نفسٌة

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفترة المسائٌة: 
مذاهب و نظرٌات 
 التربٌة و اإلرشاد 

10المعامل:     

 المدة:
سا الى  02 

سا 04غاٌة   

 الفترة المسائٌة:
منهجٌة و إحصاء فً 

 علوم التربٌة

10المعامل:   

 المدة: 
سا الى  00 

د  01سا و  01غاٌة   

 
 علم النفس التربوي -
 اإلرشاد و الصحة النفسٌة -
اإلرشاد و التوجٌه  -

 التربوي
 علوم التربٌة بكل فروعها -
 التربٌة الخاصة -

 
 
 

10 

 
 
 
 علوم التربٌة 
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 شعبة علم االجتماع و الدٌموغرافٌا   -

تارٌخ 

 المسابقة

فترات إٌداع 

 الملفات

 برنامج المسابقة

 المعامل –المادة 

 المدة

الحصول  -شروط التخصص

على شهادة الماستر فً إحدى 

 التخصصات التالٌة

عدد 

 المناصب
 الدائرة التخصص

 

 

 

 

 

 

 الفترة المسائٌة:

 نظرٌات التربٌة

  10المعامل: 

 المدة :

سا الى  02 

 سا 04غاٌة 

  

  :الفترة المسائٌة

 منهجٌة  

  10المعامل: 

 المدة :

سا  00 

سا  01الى غاٌة 

 01و 

 

 علم االجتماع  التربوي-

 علم االجتماع الثقافً-

 علم االجتماع الدٌنً -

 علم االجتماع العائلً -

 علم االجتماع المدرسً -

 

 

 

10 

 

 

علم االجتماع 

 التربوي  

 



URL : http://univ-blida2.dz/wp-content/uploads/2017/08/doc 

 

 03االثنٌن 

أكتوبر

2302 

 20األحد  من

سبتمبر إلى 

غاٌة 

 30الخمٌس 

أكتوبر 

2302 

 :الفترة المسائٌة

 إحصاء 

  10المعامل: 

 المدة:

سا الى  02 

 سا 04غاٌة 

  :الفترة المسائٌة

 الدٌمغرافٌا العامة 

  15المعامل:  

 المدة :

سا  00 

سا  01الى غاٌة 

 01و 

 

 علم االجتماع الصحة و السكان  -

 علم االجتماع العائلة-

 علم االجتماع الحضري  -

علم االجتماع الصحة و  -

 السكان 

علم االجتماع العائلً و  -

 الطفولة 

 دبمغرافٌا السكان و التربٌة -

 السكان و العائلة  -

 التخطٌط السكانً  -

 الدٌمغرافٌا االجتماعٌة  -

 اإلحصاء االجتماعً  -

 الصحة و السكان  -

 تخطٌط التنمٌة -

علم االجتماع ودراسات 

 دٌمغرافٌة .

 

 

 

10 

 

 

علم االجتماع 

 الدٌموغرافٌا 

الجتماع علم ا

و 

 الدٌموغرافٌا 
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 الفترة المسائٌة:

األنثروبولوجٌا  

 االجتماعٌة 

  10المعامل: 

 المدة :

سا الى  02 

 سا04غاٌة 

  الفترة المسائٌة

 المنهجٌة

  10المعامل: 

 المدة : 

سا  00 

سا  01الى غاٌة 

 01و 

 أنثروبولوجٌا -

 علم االجتماع العائلً -

 علم االجتماع الثقافً 

 علم االجتماع الدٌنً -

 علم االجتماع التنظٌم و العمل  -

 علم االجتماع االتصال  -

علم االجتماع العالقات العامة  -

 و االتصال

علم االجتماع اإلعالم و  -

 االتصال  

علم االجتماع الجرٌمة و  -

 االنحراف

 علم االجتماع التربوي  -

 عالقات عامة و اتصال  -

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم االجتماع 

 أنثروبولوجٌا 

 

 الفترة المسائٌة:  

 

نظرٌات العالقات 

 العامة و االتصال

  10المعامل: 

 02المدة: 

سا الى غاٌة  

 سا 04

 :الفترة المسائٌة

 منهجٌة

  15المعامل:   

 المدة : 

سا  00 

سا  01الى غاٌة 

 01و

 علم االجتماع التنظٌم و العمل -

العامة  علم االجتماع العالقات -

 و االتصال 

 علم االجتماع االتصال  -

   

 

 

 

10 

 

 

علم اجتماع 

 االتصال و

 العالقات عامة
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 شعبة التارٌخ  -

تارٌخ 

 المسابقة

فترات إٌداع 

 الملفات

 برنامج المسابقة

 المعامل –المادة 

 المدة

الحصول على  -شروط التخصص

شهادة الماستر فً إحدى 

 التالٌة التخصصات

عدد 

 المناصب
 الدائرة التخصص

 

 

 

 

 00االثنٌن 

أكتوبر 

2302 

 

 

 

 

 20األحد  من

سبتمبر إلى 

غاٌة الخمٌس 

أكتوبر  30

2302 

 

 :الفترة المسائٌة

-مقالة تارٌخٌة  -

تارٌخ الغرب 

اإلسالمً فً 

 العصر الوسٌط .  

 11المعامل:   

 سا 02المدة : 

 سا 04إلى غاٌة 

 :الفترة المسائٌة

 منهجٌة   - 

  15المعامل:   

 سا 00المدة : 

الى غاٌة  

 سا 01و01

تارٌخ و حضارة العصر  -

 الوسٌط.

تارٌخ و حضارة العصور  -

 الوسطى .

تارٌخ و حضارة المغرب  -

 اإلسالمً.

تارٌخ و حضارة أوروبا فً   -

 العصر الوسٌط .

 

 

 

 

 

 

10 

المجتمع و 

االقتصاد 

بالغرب 

اإلسالمً فً 

العصر 

 الوسٌط 

 

 :الفترة المسائٌة  

تارٌخ الجزائر  -

الحدٌث و المعاصر  

  10المعامل: 

 المدة :

 سا 02:  

 سا 04إلى غاٌة 

 :الفترة المسائٌة

منهجٌة البحث فً   

 التارٌخ 

 10المعامل:   

 المدة: 

 سا 00المدة : 

الى غاٌة  

 تارٌخ  -

 حدٌث و معاصر

 

مظاهر المقاومة  –تارخ الثورة -

  العربً فً المغرب

 

التارٌخ المغاربً الحدٌث و  -

 

 

 

 

 

 

العالقات 

المغاربٌة 

األوروبٌة فً 

العصر 

الحدٌث و 

 المعاصر 

 التارٌخ 
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 المعاصر  سا  01و01

 تارٌخ العالم المعاصر  -

 م  06-03تارٌخ الجزائر  -

تارٌخ الجزائر الحدٌث و  -

 المعاصر 

 تارٌخ االستعمار و التحرر   -

 

الظاهرة االستعمارٌة فً الوطن -

 العربً 

 تارٌخ المغرب العربً الحدٌث  -

 

 

 

30 
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 (2302/2300مسابقة الدكتوراه ) شروط التسجٌل فً

 

 التسجٌل إجبارٌا على بوابة التكوٌن فً الدكتوراه من خالل الرابط التالً ٌعد -1

content/uploads/2017/08/doc 14082017.docx-blida2.dz/wp-http://univ 

 

 أن ٌكون لدى كل طالب برٌدا إلكترونٌا حتى ٌتمكن من التسجٌل على البوابة ٌجب -2

على  ٌجب أن تكون منسوخة )شهادة البكالورٌا، شهادة اللٌسانس، شهادة الماستر، كشوف النقاط، الملحق الوصفً وصورة( كل الوثائق المرفقة لطلب التسجٌل اإللكترونً -3

 PDF (scannerالماسح الضوئً )

 قبل تأكٌد التسجٌل تهامراجعوملء كل البٌانات الخاصة به ثم  رشح اتباع كل خطوات التسجٌلعلى المت -4

 بمثابة وصل تسجٌل علٌه االحتفاظ به ٌعد بعد التسجٌل ٌتلقى كل مترشح برٌدا الكترونٌا  -5
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