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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 Université Ahmed DRAIA – Adrar                                                                                                                                                                               أدرار -أحمد دراية جامعة

 9102/1010عية للسنة اجلام مسابقة الدخول إىل التكوين يف الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراهات  قاع مدرجات و  وتوزيع برنامج 
 1029أكتوبر   29السبت 

 

 املسابقة مكان اجراء توفيت ومدة االمتحان مواد املسابقة التخصص الشعبة

نسانية  اإلوم لعال
 التاريخ

 تاريخ املغرب احلديث واملعاصر
 14 30 -00:11 املنهجية  -

 (باملدرج )
 00:11 -15 00 تاريخ املغرب العربي احلديث واملعاصر  -

 تاريخ اجلزائر املعاصر
 (أاملدرج  ) 14 30 -00:11 املنهجية -
 00:11 -15 00 تاريخ اجلزائر املعاصر -

 تاريخ افريقيا جنوب الصحراء املعاصر
 (ب)  املدرج 14 30 -00:11 املنهجية -
 00:11 -15 00 تاريخ افريقيا جنوب الصحراء -

العلوم االجتماعية  علم 
 النفس

 علم النفس املدرسي
 (C1) القاعة 14 30 -00:11 جية البحثمنه  -
 00:11 -15 00 الوسط املدرسي الصحة النفسية يف -

 علم النفس العمل والتنظيم
 (D1) القاعة 14 30 -00:11 منهجية البحث   -
 00:11 -15 00 السلوك التنظيمي -

العلوم االجتماعية  علم 
 االجتماع

 علم االجتماع احلضري
 (C2) القاعة 14 30 -00:11 املنهجية -
 00:11 -15 00 علم االجتماع احلضري -

 علم االجتماع الرتبوي
 (D2) اعةالق 14 30 -00:11 املنهجية -
 00:11 -15 00 الرتبيةعلم االجتماع  -

 اللغة الفرنسية

Langue 

Française 

Didactique : plurilinguisme , 

pluriculturalisme et didactique du 

FLE 

- Méthodologie 00:11- 30 14 

 املدرج )ح(
- Plurilinguisme, pluriculturalisme 

et didactique du FLE 
00 15- 00:11 

Sciences du langages : analyse du 

discours et sociolinguistique 

 - Méthodologie 00:11- 30 14 

- Analyse du discours 00 15- 00:11 
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 احلقوق
 

اخلاصالقانون   
 14 30 -00:11 املنهجية -

 (داملدرج   )
 00:11 -15 00 القانون التجاري -

 القانون العام
 49اىل رقم  0من رقم  (ج) املدرج  14 30 -00:11 املنهجية -
 قانون اإلداريال -

 081اىل رقم  49من رقم  (ه) املدرج  00:11 -15 00

 علوم مالية وحماسبة

 مالية املؤسسة
 14 30 -00:11 حماسبة مالية معمقة  -

 كلية العلوم جناح    (0املدرج  )
التسيري املالي -  00 15- 00:11 

ريتدقيق ومراقبة التسي  
 14 30 -00:11 حماسبة مالية معمقة -
 00:11 -15 00 املؤسسة اسرتاتيجيةومراقبة التسيري   -

 علوم التسيري

 إدارة األعمال
 14 30 -00:11 مراقبة التسيري -

 (و املدرج  )
 00:11 -15 00 إدارة املعرفة والتنافسية -

اليةاملدارة اإل  
 14 30 -00:11 مراقبة التسيري -
 00:11 -15 00 االسرتاتيجية املالية -

 علوم اقتصادية
 اقتصاد نقدي وبنكي

 14 30 -00:11 تقييم املشاريع -

 (زاملدرج )
اقتصاد نقدي معمق -  00 15- 00:11 

 اقتصاد وتسيري املؤسسات
 14 30 -00:11 تقييم املشاريع -
 00:11 -15 00 اقتصاد جزئي معمق -

 الرياضيات
Mathématiques 

 

Mathématiques et applications 

- Analyse fonctionnelle et équations 

différentielles    
00:11- 30 14 

جناح كلية العلوم (2املدرج )  
-Semi groupe et analyse stochastiques 00 15- 00:11 

Analyse fonctionnelle 
- Analyse fonctionnelle et équations 

différentielles    
جناح كلية العلوم (0املدرج ) 14 30 -00:11  

- Distribution et espace de Sobolev 00 15- 00:11 
 مالحظات:

 (univ-adrar.dz) موقع الجامعة علقة بالمسابقة الرجاء التواصل علىلمتابعة المستجدات المت -

 بالتوفيق جلميع املشاركني


