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مسابقة االلتحاق بتكوين الطور الثالث لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د
العام الجامعي 1026 – 1025
الميدان
عنوان التكوين
عدد المناصب المفتوحة

شروط الدخول

االمتحان الكتابي

تاريخ المسابقة

علوم الطبيعة و الحياة
مؤثر بيولوجي لالوساط المائية ,البيئة و المخاطر
ايكولوجيا تطورية ،وظيفية والمجمعات
04
60
المترشحون الحائزون على ماستر بحث في علوم الطبيعة و الحياة
المترشحون الحائزون على ماستر بحث في علوم الطبيعة و الحياة
أو البيولوجيا في أحد التخصصات التالية:
أو البيولوجيا في أحد التخصصات التالية:
 البيئة و تسيير الموارد البحرية علم التسمم البيئي ,المحيط و تسيير المياه علم التسمم البيئي ,المحيط و تسيير المياه تربة ,ماء و محيط كزينوبيوتيك و مخاطر التسمم موارد وراثية للنبات و العالج بالنبات النظم البيئية البحرية و محيط الشاطئ علم البيئة التطوري و الوظيفي صحة و محيط ديناميات و هيكل النظم البيئية التنوع البيولوجي و التطور الحفاظ على التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي ,ايكولوجيا و بيئة.المادة

المعامل

ايكولوجيا و
ديناميكية المجمعات
هيكلة و وظيفية
النظم البيئية

60

مدة
االمتحان
1h30

60

1h30

لغة وأدب عربي
األدب الشعبي والدراسات اللسانية
05
المترشحون الحائزون على ماستر بحث في اللغة واألدب
العربي ا في أحد التخصصات التالية:
 دراسات شعبية وتراثية لسانيات تطبيقية -تحليل الخطاب

التوقيت

المادة

المعامل

مدة االمتحان

التوقيت

المادة

المعامل

09h0010h30
11h0012h30

تشخيص و صحة
البيئة
ايكولوجيا األوساط
المائية

62

1h30

62

1h30

09h0010h30
11h0012h30

األدب الشعبي

63

مدة
االمتحان
’02h00

اللسانيات

63

’02h00

السبت 1025/20/12

السبت 1025/20/12
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التوقيت
09h0011h00
11h3013h30
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ملف الترشح:
 -0طلب خطي يتضمن حافز الدخول في التكوين في الدكتوراه ,و عليه العنوان البريدي و االلكتروني ,رقم الهاتف و عنوان التكوين المطلوب.
 -2نسخة طبق األصل من شهادة البكالوريا.
 -3نسخة طبق األصل من شهادتي الطور األول و الثاني )الليسانس و الماستر(.
 -4نسخة طبق األصل من كشوف نقاط طوري الليسانس و الماستر(موثقة من طرف رئيس القسم بالنسبة للطلبة الخارجيين).
 -5نسخة من الملحق الوصفي لشهادة الماستر ( تتضمن الترتيب مؤشرة من طرف رئيس القسم).
 -0ترخيص من طرف الهيئة المستخدمة بالنسبة للمترشحين األجراء ( شهادة بطالة بالنسبة لغير األجراء) .و في حالة النجاح ,على المترشحين األجراء تقديم انتداب من الهيئة المستخدمة أو إحالة على االستيداع خالل فترة التكوين ( 3سنوات).
 -7صورتان شمسيتان.
 -8صورة طبق األصل من بطاقة الهوية.










آخر أجل إلرسال الملفات 30 :يوما.
تودع و تسجل ملفات الترشح للمسابقة من طرف المعني على مستوى مصالح نيابة عمادة الكلية المعنية المكلفة بالدراسات فيما بعد التدرج خالل الفترة الممتدة من االحد  1025/00/21الى االثنين .1025/20/21
ترفض الملفات غير مستوفية الشروط .
اإلعالن االول عن قائمة المترشحين المقبولين بعد دراسة الملفات :االثنين  1025/20/20عن طريق الموقع االلكتروني الرسمي لجامعة الطارف ).(http://www.univ-eltarf.dz
ايداع الطعون لدى مصالح نيابة عمادة الكلية المعنية المكلفة بالدراسات فيما بعد التدرج خالل الفترة الممتدة من الثالثاء  1025/20/10الى السبت .1025/20/12
اإلعالن النهائي عن قائمة المترشحين المقبولين الجتياز المسابقة  :االحد  1025/20/15عن طريق الموقع االلكتروني الرسمي لجامعة الطارف .(http://www.univ-eltarf.dz
تاريخ و مكان المسابقة  :السبت  12اكتوبر  1025على الساعة  00سا بالمقر المركزي للجامعة .يكون هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي
يجب على المترشحين المقبولين الحضور الجتياز المسابقة  0ساعة قبل بداية االمتحان االول مصحوبين ببطاقة الهوية.
المترشحون الناجحون في المسابقة ملزمون بالتقدم إلى جامعة الطارف إلتمام ملفاتهم في أجل أقصاه أسبوع من إعالن النتائج.

المدير
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