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 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
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 0202-12-09 :في باتنة                

 

 قائمة مواد اختبارات مسابقة الدكتوراه 
  0202-0202في كمية العموم االنسانية واالجتماعية لمعام 

 
 دكتوراه في عمم االجتماع

 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص
 دقيقة 023 30 عمم االجتماع التنظيم والعمل نظريات عمم االجتماع التنظيم والعمل

 دقيقة 03 30 منهجية
 دقيقة 023 30 عمم االجتماع الحضري نظريات عمم االجتماع الحضري

 دقيقة 03 30 منهجية
 دقيقة 023 30 عمم االجتماع االنحراف والجريمة نظريات عمم االجتماع االنحراف والجريمة

 دقيقة 03 30 منهجية
 دقيقة 023 30 الثقافي عمم االجتماع نظريات الثقافي االجتماععمم 

 دقيقة 03 30 منهجية
 دقيقة 023 30 الصحة عمم االجتماع نظريات الصحة عمم االجتماع

 دقيقة 03 30 منهجية
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 كلية العلوم إلانسانية والاحتماعية
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 دكتوراه في عمم السكان
 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص

 دقيقة 023 30 السكان والتنمية السكان والتنمية
 دقيقة 03 30 البحث العممي واالحصاء منهجية

 دقيقة 023 30 السكان والصحة السكان والصحة
 دقيقة 03 30 البحث العممي واالحصاء منهجية

 دقيقة 023 30 واالقتصادية الديمغرافيا االجتماعية الديمغرافيا االجتماعية واالقتصادية
 دقيقة 03 30 البحث العممي واالحصاء منهجية

 
 دكتوراه في عمم النفس

 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص

 دقيقة 023 30 عمم االجرام االنحراف والجريمة النفسعمم 
 دقيقة 03 30 البحث واالحصاء منهجية

 دقيقة 023 30 عمم النفس المرضي النفس العياديعمم 
 دقيقة 03 30 البحث واالحصاء منهجية

 دقيقة 023 30 االرشاد النفسي والتربوي المدرسيالنفس عمم 
 دقيقة 03 30 البحث واالحصاء منهجية

 دقيقة 023 30 عمم النفس الصحة النفس الصحةعمم 
 دقيقة 03 30 البحث واالحصاء منهجية

 دقيقة 023 30 النفس الصحة المهنيعمم  النفس الصحة المهنيعمم 
 دقيقة 03 30 البحث واالحصاء منهجية

 االرطفونيادكتوراه في 
 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص

 دقيقة 023 30 اضطرابات المغة و التواصل اضطرابات المغة و التواصل
 دقيقة 03 30 منهجية 

 دقيقة 023 30 عمم األعصاب المغوي العيادي عمم األعصاب المغوي العيادي
 دقيقة 03 30 منهجية 

 دقيقة 023 30 إعاقة سمعية إعاقة سمعية
 دقيقة 03 30 منهجية 
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 عموم التربيةدكتوراه في 
 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص

 دقيقة 023 30 توجيه وارشاد نفسي وتربوي توجيه وارشاد نفسي وتربوي
 دقيقة 03 30  منهجية

 دقيقة 023 30 مناهج دراسية وتقويم تربوي مناهج دراسية وتقويم تربوي
 دقيقة 03 30  منهجية

 دقيقة 023 30 والتعميم تكنولوجيا التربية تكنولوجيا التربية
 دقيقة 03 30  منهجية

 دقيقة 023 30 تربية خاصة تربية خاصة
 دقيقة 03 30  منهجية

 
 عموم االعالم واالتصالدكتوراه في 

 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص

 دقيقة 023 30 اتصال االزمة اتصال وعالقات عامة
 دقيقة 03 30  منهجية

 دقيقة 023 30 السينما والتيمفزيون وتكنولوجيا االتصال الحديثة سمعي بصري
 دقيقة 03 30  منهجية

 دقيقة 023 30 الصحافة االلكترونية واالعالم الجديد صحافة مطبوعة و الكترونية
 دقيقة 03 30  منهجية

 
 الفمسفةدكتوراه في 

 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص

 دقيقة 023 30 فمسفة غربية حديثة ومعاصرة فمسفة غربية حديثة ومعاصرة
 دقيقة 03 30 مناهج فمسفية

 دقيقة 023 30 فمسفة تطبيقية فمسفة تطبيقية
 دقيقة 03 30 مناهج فمسفية

 دقيقة 023 30 فمسفة عربية اسالمية فمسفة عربية اسالمية
 دقيقة 03 30 مناهج فمسفية
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 التاريخدكتوراه في 

 الزمن المعامل مواد االختبار التخصص

 دقيقة 023 30 تاريخ الممالك المغاربية القديمة تاريخ بالد المغرب القديم
 دقيقة 03 30 منهجية

العمم والمجتمع واالقتصاد في 
 المغرب االوسط في العصر الوسيط

 دقيقة 023 30 العصر الوسيط المغرب االوسط في
 دقيقة 03 30 منهجية

 دقيقة 023 30  0092-0303تاريخ الجزائر المعاصر  تاريخ الجزائر المعاصر
 دقيقة 03 30 منهجية

 

 نائب العميد ملا بعد التدرج والبحث العلمي                                                         

                                                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


