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  -LMD–بالتكو�ن �� الدكتوراه لاللتحاق عن مسابقة وطنية  إعالن
                 

 1يل جامعة باتنة واملتضمن تأ� 2019أوت  21املؤرخ �� 1434 مبمقت��� القرار الوزاري رق              

مسابقة وطنية واالجتماعية  اإل�سانيةتنظم �لية العلوم  لضمان الت�و�ن لنيل ش�ادة الدكتوراه،

��  2019/2020) �عنوان السنة ا��امعية LMDلاللتحاق بالت�و�ن �� الدكتوراه ل م د (

  التخصصات التالية:

  خـتار�

  ال�عامل   ع�د ال��اص�  ال��ل��ةال�هادة   م�اد ال��ا�قة  ال����

  تار�خ ال��ائ� ال�عاص�
كل شهادة ماس�� م���قة م�   م�ه��ة

  نف� ال�ع�ة
03  

1  

  3  تار�خ ال��ائ� ال�عاص�

تار�خ وح�ارة الغ�ب اإلسالمي 

  في الع�� ال�س��

  م�ه��ة

كل شهادة ماس�� م���قة م�   

  نف� ال�ع�ة
03  

1  

  

تار�خ ال�غ�ب األوس� في 

  الع�� ال�س��
3  

  تار�خ بالد ال�غ�ب الق���
كل شهادة ماس�� م���قة م�   م�ه��ة

  نف� ال�ع�ة
03  

1  

  3  تار�خ ال��ال� ال�غار��ة

  

  

  وزارة التعليم العا�� والبحث العل��

 ا��اج ��ضر– 01-جامعة باتنة 

 �لية العلوم اإل�سانية واالجتماعية

  نيابة العمادة ملا �عد التدرج        

  البحث العل�� والعالقات ا��ارجيةو            
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  فل�فة

  �عاملال  ع�د ال��اص�  ال�هادة ال��ل��ة  م�اد ال��ا�قة  ال����

  م�اهج فل�ف�ة  معاص�ةح�ی�ة و  غ���ة فل�فة

كل شهادة ماس�� 

م���قة م� نف� 

  ال�ع�ة

03  
1  

  3  فل�فة غ���ة معاص�ة  

  م�اهج فل�ف�ة  ت���ق�ة فل�فة
03  

1  

  3  فل�فة ت���ق�ة  

  م�اهج فل�ف�ة  إسالم�ة ع���ة فل�فة
03  

1  

   3  فل�فة ع���ة اسالم�ة  

    

  عل� االج��اع

  �عاملال  ع�د ال��اص�  ال�هادة ال��ل��ة  م�اد ال��ا�قة  ����ال

  ال��� م�ه��ة  عل� االج��اع ال�����

كل شهادة ماس�� 

م���قة م� نف� 

  ال�ع�ة

03  

1  

  
  والع�ل

ن���ات عل� االج��اع ال����� 

  3  والع�ل

  ال��� م�ه��ة  عل� االج��اع ال���� 

03  

1  

  

  ن���ات عل� االج��اع ال����   
3  

  م�ه��ة ال���  عل� االج��اع العائلي

03  

1  

  

  ن���ات عل� االج��اع العائلي  
3  
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  ار��ف�ن�ا

  �عاملال  ع�د ال��اص�  ال�هادة ال��ل��ة  م�اد ال��ا�قة  ����ال

  م�ه��ةعل� األع�اب اللغ�� 

كل شهادة ماس�� 

م���قة م� نف� 

  ال�ع�ة

03  

1  

  

  
  عل� األع�اب اللغ�� الع�اد�   

3  

  م�ه��ة  س�ع�ة إعاقة
03  

1  

  

  3  إعاقة س�ع�ة  

  م�ه��ة  وال��اصل اللغة اض��ا�ات
03  

1  

  

  3  اض��ا�ات اللغة وال��اصل  

  

  

  عل�م ال����ة

  �عاملال  ع�د ال��اص�  ال�هادة ال��ل��ة  م�اد ال��ا�قة  ����ال

  م�ه��ة  

كل شهادة ماس�� 

م���قة م� نف� 

  ال�ع�ة

03  

1  

  

  
ت�ج�ه وارشاد نف�ي 

  وت���� 

ال��ج�ه واإلرشاد ال�ف�ي 

  3  وال����� 

  م�ه��ة  
03  

1  

  

  3  م�اهج دراس�ة وتق��� ت����   ت����  وتق��� دراس�ة م�اهج

  م�ه��ة  
03  

1  

3  
  ت���ل�ج�ا ال����ة وال�عل��  ال����ة ت���ل�ج�ا
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  عل� ال�ف�

  �عاملال  ال��اص�ع�د   ال�هادة ال��ل��ة  م�اد ال��ا�قة  ����ال

  م�ه��ة ال���  

كل شهادة ماس�� 

م���قة م� نف� 

  ال�ع�ة

03  

1  

  عل� نف� ال��ة  

  
  عل� نف� ال��ة

3  

  م�ه��ة ال���  

03  

1  

عل� ال�ف� االن��اف   

  وال����ة
  عل� ال�ف� االن��اف وال����ة

3  

عل� ال�ف� ال��ا��ة 

  واألرغ��م�ا

  م�ه��ة ال���

  03  

1  

  

  

  عل� نف� ال��ا��ة    3

  

  

  منصب 54عدد المناصب االجمالیة: 

  

  

  

  

  

   .ا��امعة ع مجلسا�عد ا�عقاد اجتم حقاال اجراء املسابقة س�تحدد تار�خ  مالحظة:


