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 اجلامعة ندلراسات امعليا وامبحث امعلمي وامتأ هيل اجلامعيهيابة مديرية 

 2013-2014( نلس نة اجلامعية دكتوراه -ال وىل ما بعد امتدرج )ماجس تري ابمس نة وطنية مالمتحاق مسابقات
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دكتوراه(  -،  عن تنظيم مسابقات االلتحاق بالتكوين في ما بعد التدرج ) ماجستير2تعلن جامعة سطيف  

،  في التخصصات التالية:2014-2013  بعنوان السنة الجامعية  

 

 

 

 

 

 

 



 الماجستير: اتمسابق
                156660030الهاتف                                     كلية اآلداب واللغات الكلية:

Date du 
concours 

Nbre. de 
postes 

Conditions de participation Matières du concours Intitulé de la post 
graduation 

Option Filière Dom 

 
06/10/2013 

 
10 

 ليسانس أربع سنوات ختصص لغة و أدب عريب -
 11/20معد ل الدراسة ال يقل عن 

 عدم اجتياز االمتحان  الشا مل و  اال ستد راكى.
ليسانس ىف أربع  سنوات. -غري معيد السنة    

2 معاملمدارس نقدية معاصرة نظري    
حتليل خطا ب أديب   
2معامل    

  1 معاملترمجة 

النقد ادلعاصر و قضايا 
ليل اخلطابحت  

ريب
ب ع

و أد
غة 

 ل

ريب
ب ع

و أد
غة 

 ل

LL
A 

 
01/10/2013 

 
10 

-Licence de français  
de  4 années  
-Limite d’âge : 45 ans 

- Epreuve de didactique  coef.2 
-Epreuve de culture générale  coef. 1 

Didactique des 
langues étrangères 
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               036661114الهاتف                             العلوم االجتماعية واإلنسانيةكلية   الكلية:

Date du 
concours 

Nbre. de 
postes 

Conditions de participation Matières du concours Intitulé de la post 
graduation 

Option Filière Dom 

 
20/10/2013 

 
10 

 -دورة جوان-النجاح يف الدورة العادية -
 11/02 ادلعدل العام-
شهادة إثبات حسن السرية-  

 التخصصات المعنية بالمسابقة:
 علم االجتماع السياسي .1
 علم اجتماع الرتبية .0
 علم االجتماع احلضري .3
 علم اجتماع التنظيم والعمل .4

 سا(20،التوقيت:23علم االجتماع السياسي )ادلعامل:-
 سا(21.32،التوقيت:21)ادلعامل:لغة أجنبية -
سا(20،التوقيت:23)ادلعامل:منهجية -  

 علم االجتماع السياسي

علم االجتماع
  

السياسي
  

علم االجتماع
 

SH
S 



 تكوين ملف الترشح للسنة األولى ماجستير:
 طلب خطي للمرتشح. -

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا. -
 لليسانس )السنوات األربع من التدرج(.نسخة  مصادق عليها من كشوف النقاط  -

 نسخة مصادق عليها من شهادة الليسانس -

 نسخة مصادق عليها من بطاقة اذلوية. -

 شهادة ادليالد. -

 صورتان مشسيتان. -

 ظرفيان بريديان عليهما الطابع وعنوان ادلرتشح -
 (setif2.dz-www.univبطاقة معلومات شخصية )حتمل من ادلوقع اإللكرتوين للجامعة   -

 .شهادة إثبات حسن السرية -

 
 

مع ذكر  -الهضاب– 2بالكلية المعنية، أو إرسالها عن طريق البريد إلى العنوان التالي: جامعة سطيف  ،2013 سبتمبر 22إلى  02من يتم إيداع الملفات 
 مسابقة الماجستير واسم الكلية المعنية

 

 

 

http://www.univ-setif2.dz/


 :Doctorat LMDمسابقات الدكتوراه 

                036661114الهاتف                              العلوم االجتماعية واإلنسانيةكلية الكلية:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تاريخ المسابقة مواد المسابقة: المعامل/ التوقيت عدد المناصب تخصصات الماستر المعنية التخصص الشعبة الميدان
العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

العلوم االجتماعية
 

 إعادات التربية
 وعالجات نفسية

 عالجات نفسية-1
 صعوبات التعلم -0

 نفسية وصعوبات التعلمعالجات - 24
 سا(20،التوقيت:20)ادلعامل:

، 21)ادلعامل:لغة أجنبية متخصصة )فرنسية(-
 سا(21.02التوقيت: 

 سا(20، التوقيت: 20)ادلعامل: منهجية-

11 
أكتوبر 

0210
 

 علم النفس التنظيم والعمل-1 علم النفس الصحة
 عالجات نفسية-0
 صعوبات التعلم-0
علم النفس ادلدرسي  -4

 وصعوبات التعلم
 علم النفس العمل-1

  علم النفس الفيزيولوجي- 20
 سا(20، التوقيت: 20)ادلعامل:

  لغة أجنبية متخصصة-
 سا(21.02، التوقيت: 21)ادلعامل:

  منهجية-
 سا(20، التوقيت: 20)ادلعامل:

10 
أكتوبر 

0210
 



                156660030الهاتف                           كلية اآلداب واللغاتالكلية:  
 

 :مالحظات
مع ذكر مسابقة الدكتوراه واسم  -اذلضاب– 0بالكلية ادلعنية، أو إرساذلا عن طريق الربيد إىل العنوان التايل: جامعة سطيف  ،2013 سبتمرب 00إىل  20من يتم إيداع ادللفات  -

 الكلية ادلعنية
 جامعة ، ويعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي.الطلبة الذين يتم انتقاؤهم يف ادلرحلة األوىل يستدعون إىل االمتحان الكتايب عن طريق اإلعالن الورقي وعرب ادلوقع اإللكرتوين لل -
 ادلرتشحون ادلستدعون لالمتحان الكتايب ملزمون باحلضور يوم االمتحان قبل الساعة الثامنة صباحا مرفوقني ببطاقة اذلوية. -
 االمتحانات تتم حسب التوقيت اآليت: -

 سا12:02 -سا23:02االمتحان األول: 
 سا20:01 -سا11:22االمتحان الثاين: 

    سا22:01 -سا2214:االمتحان الثالث: 
( يوما ادلوالية 11أقصاه مخسة عشر ) يُلزم ادلرتشحون الناجحون يف مسابقة االلتحاق بالتكوين يف الطور الثالث مباشرة عملية تسجيلهم على مستوى مؤسسة جامعية واحدة يف أجل-

 لتاريخ اإلعالن النهائي عن النتائج.

 تاريخ المسابقة مواد المسابقة: المعامل/ التوقيت عدد المناصب تخصصات الماستر المعنية التخصص الشعبة الميدان
LLA

 
 
 
 
لغة و أدب 

 عربي

 
نقد معاصر 

 وتحليل الخطاب

 نقد معاصر .1
 اخلطابنظرية األدب و حتليل  .0
 نقد عريب حديث .0
 أدب جزائري .4

 ساعة  0ادلدة  0معامل النظرية النقدية المعاصرة 08
 ساعة  0ادلدة  0معامل  تحليل خطاب أدبي

2  ادلدة  ساعة و نصف  1معامل الترجمة
1

/1
0

2
0

1
3

 

 
قضايا أسلوبية و 

 لسانية

 علم االسلوب .1
 لسانيات تطبيقية  .0
 تعليمية اللغة  .7
 علوم اللغة .3

 ساعة   0ادلدة  0معامل األسلوبية و نظرية الحجاج  08
 ساعة   0ادلدة  0معامل   تحليل الخطاب

 ادلدة  ساعة و نصف  1معامل الترجمة-



      

 ملف الترشح لدكتوراه ل.م.د:تكوين     
 رسالة دوافع الرتشح. -

 نسخة مصادق عليها عن شهادة البكالوريا. -
 نسخة مصادق عليها عن كل من شهادة الطور األول وشهادة الطور الثاين )ليسانس وماسرت(. -

 نسخة عن كشوف النقاط لكل من الطور األول والطور الثاين. -

 ؤهالت ادلكتسبة ادلرفقة لدبلوم ادلاسرت.نسخة عن الوثيقة الوصفية للمعارف وادل -

 ترخيص من اذليئة ادلستخدمة للمرتشحني العاملني. -

 شهادة ادليالد. -

 نسخة مصادق عليها من بطاقة اذلوية. -

 صورتان مشسيتان. -
 ظرفيان بريديان عليهما الطابع وعنوان ادلرتشح  -
 (بطاقة معلومات شخصية )حتمل من ادلوقع اإللكرتوين للجامعة -

 
 
 

   186660030مهاتف/امفاكس: ، اسطيف –امهضاب  2امعة سطيف جب االتصال املعلوماتملزيد من 

 setif2.dz-www.univ: املوقع   setif2.dz-pgrecherche@univ  االإمكرتوين امربيد 
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