الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيــــة الشعبيــــــة
وزارة التعميم العالي و البحث العممي
جامعة قسنطينة  3صالح بوبنيدر
نيابة مديرية الجامعة المكمفة بالتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل

الجامعي و البحث العممي و كذا التكوين العالي فيما بعد التدرج.

مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين العالي فيما بعد التدرج دكتوراه الطور الثالث (ل م د)
للسنة الجامعية ()2020 -2019
تبعا لما جاء في القرار رقم  1434المؤرخ في  2019/08/21المتضمن تأهيل جامعة
قسنطينة -3صالح بوبنيدر  -لضمان تكوين لنيل شهادة الدكتوراه وعدد المناصب المفتوحة ،تنظم
الطور الثالث (ل م د)
الجامعة مسابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين العالي فيما بعد التدرج دكتوراه
للسنة الجامعية () 2020-2019
تاريخ المسابقة سيكون يوم  26أكتوبر  2019حسب التخصصات التالية:

Matière1:

coefficient 01

Matière2:
*Gestion des risques
naturels en milieu
urbain.
*Risques et gestion
des villes.
coefficient 03
durée: 2h

03

Gestion des
risques
naturels en
milieu urbain

Gestion des
techniques
urbaines

R1

durée: 1h30 mn

Gestion des risques
naturels en milieu urbain.
Eco-gestion et
développement durable.
Gestion des villes.
Gestion des collectivités
locales et gouvernance.
Territoires, villes et
santé.

Gestion des
villes

Institut de Gestion des Techniques Urbaines

*ville, environnement
et développement
durable.

Diplôme Master ou
diplôme équivalent dans
la filière G.T.U:

03

ًىع التكىيي

هىاد الوسابقت

شروط االلتحاق بالوسابقت

عذد
الوٌاصب

التخصص

الشعبة

الكليت
/الوعهذ

الويذاى

AUMV

المنهجية

المعامل،01:

المدة الزمنية1 :سا و 30د.

شهادة الواستر أو ها يعادلها في
التخصصاث التاليت:
صحافة مطبوعة والكترونية.
اتصال وعالقات عامة.

المعامل03:

اتصال تنظيمي.

علىم اإلعالم
03

و االتصال

Sciences
 humainessciences de
l'information et
de la
communication

R2

الوادة :2
ًظرياث اإلعالم واالتصال

اتصال جماهيري.

المدة الزمنية2 :سا.

03

سمعي بصري.
اذاعة وتمفزيون.

الوادة (: :1مادة مشتركة)

شهادة الماستر في التخصصات

المنهجية

التالية:

المعامل01:

الوادة  ( :2اختيارية )
محمية.

دبموماسية ودراسات

إستراتيجية وأمنية.

تنظيم سياسة مقارنة.
المعامل03:
المدة الزمنية2 :سا.

عالقاث دوليت

التنظيم السياسي و اإلداري

Sciences
politiques

دراسات إستراتيجية وأمنية.
دبموماسية وتعاون دولي.
عالقات دولية.
إدارة محمية.

03

أًظوت سياسيت
هقارًت و الحكن
الراشذ

R2

سياسات عامة وحوكمة

السياسات العامة.

03

Sciences politiques

المدة الزمنية1 :سا و 30د.

الحوكمة المحمية.

03

تٌظين سياسي
وإداري

علىم اإلعالم و االتصال و السوعي البصري

الوادة (:1مادة مشتركة)

Projet urbain

Urbanisme
R2

Matière 2:
*Projet urbain,
développement
durable,
planification et
stratégie urbaine,
gouvernance.
coefficient: 3
durée: 2 h

Master en urbanisme
académique,
Master en urbanisme
opérationnel
Master urbanisme
professionnel pour
l'architecture.
Master en urbanisme
académique pour
l'architecture.

Architecture et urbanisme

Matière 1 :
*Connaissances
générales sur
l'urbanisme et la
ville
coefficient:1
durée: 1h30 mn

Diplôme Master ou
diplôme équivalent
dans les filières
suivantes:

SHS

DSP

الوادة :1
المنهجية العامة
المعامل01:
المدة الزمنية1 :سا و 30د
الثقــافــــة التـشـكيمية
المعامل03:
المدة الزمنية2 :سا

التشكيمية:
ماستر فنون تشكيمية  ,نقد الفنون
التشكيمية  ,نقد تشكيمي
 .2الشهادات المؤهمة لممشاركة في
تخصص فن اإلشهار:

Arts visuels
03

في اإلشهار

H

العامة

في تخصص دراسات في الفنون

ماستر فن اإلشهار  ,ماستر تصميم

Arts et Culture

الوادة :2

 . 1الشهادات المؤهمة لممشاركة

04

دراساث في الفٌىى
التشكيليت

ARTS

غرافيكي.

وفقا لما جاء في القرار رقم  547المؤرخ في  02جوان  2016فإن محتوى الملف والتقييم يكونان
كالتالي:
 يرتب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناءا على المعدل العام المحصل عليه فياختبارات المسابقة الكتابية.
 المترشحون المتعادلون في الترتيب يكون تصنيفهم على أساس المسار الدراسي للطور األول.تكوين الملف:
.1نسخة للشهادات المتحصل عليها (البكالوريا ،مهندس/ليسانس ،ماستـر)
.2نسخة لكشوف النقاط للطور األول والثاني (ليسانس وماستر)وبالنسبة لحاملي شهادة مهندس
كشوف النقاط للسنوات الخمس.
.3نسخة من الملحق الوصفي مفصلة لشهادة الماستر
.4شهادة ترتيب
 .5شهادة حسن السيرة والسلوك موقعة من طرف عميد الكلية أو نائب عميد الكلية المكلف
بالدراسات العليا
إيداع الملف:
التسجيل إجباريا وحصريا في األرضية
على المترشحين الراغبين في المشاركة في المسابقة
اإللكترونية في الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ).(HTTP://WWW.MESRs.DZ
).(HTTP://PROGRES.MESRS.DZ/WEBDOCTORAT

ولمزيد من المعلومات االتصال بجامعة قسنطينة  3صالح بوبنيدر:
 الهاتف /الفاكس 031.78.60.81 :أو 031.78.60.79 البريد االلكترونيvicerectorat.recherche@univ-constantine3.dz : الموقعhttp://www.univ-constantine3.dz :فترة إيذاع الولفاث:
من يوم 15سبتمبر 2019إلى غاية يوم  23سبتمبر عبر األرضية الرقمية.
من يوم  24سبتمبر إلى  25سبتمبر تأكيد الخيارات من طرف المترشحين.

