الـجـمـهـوريـة الجـزائـريــة الديـ ـمـقــراطيـة الشــعبيـ ــة
البحــث العـ ـلمــي
عليم العـ ـ ـ
الت ـ ـ
وزارة ـ ـ
ـالي و ـ ـ
ـرة  -بـومـرداس
ام ـعة امـحـمـد بــو ?
جـ ـ ـ

مـســابـقـــة الــدخـــول لـلـسـنـــة األولـــى دكـتــوراه (د  -ل م د) 2019/2018
جبِؼخ اِحّذ ثىڤزح ثىِزداص تٕظُ ِسبثمخ وطُٕخ ٌذخىي اٌسٕخ األوًٌ دوتىراٖ (د  -ي َ د) ٌٍسٕخ اٌجبِؼُخ  2019/2018فٍ اٌشؼت/اٌتخظظبد اٌتبٌٍح :

وٍُخ
اٌّحزولبد واٌىُُّبء

ِؼهذ
اٌهٕذسخ اٌىهزثبئُخ واإلٌىتزؤُه

اٌّؼهذ  /اٌىٍُبد

اٌتخظظبد

اٌُّبدَٓ  /اٌشؼت

إٌىتزؤُه األٔظّخ اٌّذِجخ

ػذد إٌّبطت

تبرَخ اٌّسبثمخ

03

2018/10/20

عد
األداتُخ

03

2018/10/20

اإلٌىتزؤُه
اإلٌىتزؤُه اٌذلُمخ

03

2018/10/20

اٌتحىُ اٌٍِ

06

2018/10/10

عد
اٌّحزولبد

اٌىهزثبء اٌظٕبػُخ

06

2018/10/10

حفز اِثبر

06

2018/10/10

ِىاد اٌّسبثمخ

شزوط دخىي اٌّسبثمخ

 ِؼبٌجخ اإلشبراد اٌزلُّخ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 إٌىتزؤُه األٔظّخ اٌّذِجخ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)
 ِؼبٌجخ اإلشبراد اٌزلُّخ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 األداتُخ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)
 ِؼبٌجخ اإلشبراد اٌزلُّخ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 إٌىتزؤُه األٔظّخ اٌّذِجخ األٔظّخ اإلٌىتزؤُخ اٌّؼمذح اإلتظبالد اٌسٍىُخ واٌال سٍىُخ اإلٌىتزؤُه اٌظٕبػٍ اٌُِخ هٕذسخ اإلػالَ اٌٍِ -وهزوتمٍٕ

 فُشَبء وتىٕىٌىجُب األجهشح (أٔظبف إٌىالً)(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)
 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 اٌتحىُ فٍ األٔظّخ اٌذَٕبُِىُخ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)
 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 إٌىتزؤُه اٌم ّىح(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)
 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 اإلوّبي وسىائً اٌحفز(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 اٌُِخ واإلػالَ اٌٍِ اٌظٕبػٍ اٌتحىُ اٌٍِ اٌُِخ ()Electrical Drive تحىُ اِالدالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 اٌىهزثبء اٌظٕبػُخ اإلٌىتزوتمُٕخ ( )Power Engineering اإلٌىتزؤُهالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 حفز اِثبر إٔتبج اٌّحزولبد -اٌهٕذسخ اٌغبسَخ

عد
اإلٌىتزوُِىبُٔه

عد

وٍُخ
ػٍىَ اٌّهٕذص

اٌطبلبد اٌّتجذدح

ُِىبتزؤُه

02

2018/10/25

اٌظُبٔخ اٌظٕبػُخ

02

2018/10/25

اٌطبلبد اٌّتجذدح فٍ اٌُّىبُٔه

03

2018/10/25

اٌطبلبد اٌّتجذدح فٍ اإلٌىتزوتمُٕخ

03

2018/10/25

عد
األجهشح اٌجُىطجُخ

06

2018/10/22

اٌهٕذسخ اٌجُىطجُخ

اٌطبلىَخ

04

2018/10/25

عد
اٌهٕذسخ اٌُّىبُٔىُخ

04

2018/10/25

وٍُخ
اٌؼٍىَ

اٌهٕذسخ اٌُّىبُٔىُخ
اٌجٕبء اٌُّىبُٔىٍ

04

2018/10/25

ثُىوُُّبء تطجُمُخ

03

2018/10/13

عطح
ثُىٌىجُب اٌؼشبئز واٌىبئٕبد

03

2018/10/13

ثُىٌىجُب
اٌفُشَىٌىجُب اٌخٍىَخ واألِزاع
اٌىظُفُخ

03

2018/10/13

 اإلٌىتزؤُه [اٌتٕبظزَخ/اٌزلُّخ](المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 اإلهتشاس اٌُّىبُٔىٍ(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 اإلٌىتزؤُه [اٌتٕبظزَخ/اٌزلُّخ](المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 اٌتّشق اٌُّىبُٔىٍ واٌتؼت(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 تحىًَ اٌحزارح(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 ُِىبتزؤُه اإلٌىتزوُِىبُٔه اٌظُبٔخ اٌظٕبػُخ اٌهٕذسخ اٌُّىبُٔىُخ -اٌهٕذسخ اٌىهزثبئُخ

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 اٌطبلبد اٌّتجذدح فٍ اٌُّىبُٔه اٌطبلىَخ -اٌطبلبد اٌّتجذدح و اإلٌىتزوتمُٕخ

 األٔظّخ اٌّستؼجذح(المعامل  ،3المدّة 2سا)
اختُارٌ (المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 ِؼبٌجخ اإلشبرح اٌجزِجخ اٌّىجهخ اٌشُئُخاختُارٌ (المعامل  ،3المدّة 2سا)
 ِؼبٌجخ اٌظىر -ثُبٔبد اٌتؼذَٓ

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 األجهشح اٌجُىطجُخ اٌتظىَز واٌّؼذاد اٌطجُخ اإلػالَ اٌٍِ األٔظّخ اإلٌىتزؤُخ اٌّؼمذح -أٔظّخ اإلػالَ اٌٍِ اٌّىسػخ

 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 ُِىبُٔه اٌسىائً(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 ُِىبُٔه األوسبط اٌّستّزح(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 اٌتحًٍُ اٌزلٍّ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 هٕذسخ اٌّىاد اٌجٕبء اٌُّىبُٔىٍ اٌتظُٕغ اٌُّىبُٔىٍ واإلٔتبج اٌطبلىَخ تزوُجبد طبلىَخ واٌّحزوبد اٌتىرثُُٕخ -اٌهٕذسخ اٌُّىبُٔىُخ

 اإلهتشاساد اٌُّىبُٔىُخ(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 ثُىوُُّبء ػبِخ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 اٌذَٕبُِىُخ اٌجُٕىَخ ٌٍجشَئبد اٌضخّخ(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 ثُىوُُّبء ػبِخ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 فُشَىٌىجُب اٌىظبئف اٌىجزي(المعامل  ،3المدّة 2سا)
 ثُىوُُّبء ػبِخ(المعامل  ،1المدّة 1سا30د)
 فُشَىٌىجُب اٌتىبثز(المعامل  ،3المدّة 2سا)

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 ثُىوُُّبء تطجُمُخ ثُىٌىجُب اٌؼشبئز واٌىبئٕبد اٌفُشَىٌىجُب اٌخٍىَخ واألِزاع اٌىظُفُخ -ػٍُ اٌىراثخ

عَ

وُُّبء اٌّىاد

05

2018/10/10

وُُّبء تحٍٍُُخ

05

2018/10/10

وٍُخ
اٌؼٍىَ

وُُّبء

اٌىُُّبء اٌالػضىَخ

03

2018/10/10

دَٕبُِه اٌسىائً واٌطبلىَخ

03

2018/10/10

 اٌطزق اٌفُشَىوُُّبئُخ ٌٍتحًٍُ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 تزِى دَٕبُِه اٌفُشَبء(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 اٌطزق اٌفُشَىوُُّبئُخ ٌٍتحًٍُ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 وُُّبء اٌّحبًٌُ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 اٌطزق اٌفُشَىوُُّبئُخ ٌٍتحًٍُ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 وُُّبء اٌّىاد اٌالػضىَخ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

فُشَبء

فُشَبء اٌّبدح اٌّىثفخ

03

اٌفُشَبء اٌتطجُمُخ

03

2018/10/10

تحًٍُ رَبضٍ

03

2018/10/15

 وُُّبء اٌّىاد طزائك ػضىَخ وِبوزوجشَئُبد وُُّبء ػضىَخ وُُّبء اٌّجٍىرادالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 وُُّبء تحٍٍُُخ وُُّبء ػضىَخ وُُّبء اٌّحُظ وُُّبء اٌظُذالُٔخ تحًٍُ وِزالجخ اٌؼٍىَ اٌتحٍٍُُخالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 اٌىُُّبء اٌالػضىَخ وُُّبء اٌّىاد وُُّبء تحٍٍُُخ وُُّبء ػضىَخ -وُُّبء اٌّحُظ

 اٌزَبضُبد واٌتحًٍُ اٌؼذدٌ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :

 دَٕبُِه اٌسىائً وتحىًَ اٌحزارح(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 فُشَبء اٌطبلخ واٌطبلبد اٌّتجذدح دَٕبُِه اٌسىائً واٌطبلىَخ -اٌهٕذسخ اٌُّىبُٔىُخ

عَ
2018/10/10

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 اٌزَبضُبد واٌتحًٍُ اٌؼذدٌ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 اٌفُشَبء اٌظٍجخ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 فُشَبء اٌّىاد ٔبٔىفُشَبء اٌفُشَبء اٌحبسىثُخ اٌفُشَبء اٌتطجُمُخ فُشَبء اٌّبدح اٌّىثفخ اٌهٕذسخ اٌفُشَبئُخ هٕذسخ اٌّىادالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :

إآر
رَبضُبد

 اٌفضبء اٌشؼبػٍ واٌفضبء اٌشؼبػٍاٌتىثىٌىجٍ
(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 ٔظف اٌشِز واٌسُطزح(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 اٌتحًٍُ اٌزَبضٍ إٌظبَ اٌذَٕبُِىٍ اٌّؼبدالد اٌتفبضٍُخ اٌجشئُخ وتطجُمبتهب اٌتحًٍُ اٌذاٌٍ وتطجُمبد (واٌّؤثزاد) اٌّؼبدالد اٌتفبضٍُخ اٌؼبدَخ اٌّؼبدالد اٌتفبضٍُخ وإٌّذجخ -اٌتحًٍُ اٌؼذدٌ

عدْةر

اٌتحضُز إٌفسٍ اٌزَبضٍ

03

2018/10/20

اٌتذرَت اٌزَبضٍ إٌخجىٌ

03

2018/10/20

 ِٕهجُخ اٌجحث اٌؼٍٍّ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 ِٕهجُخ اٌتحضُز إٌفسٍ اٌزَبضٍ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)
 ِٕهجُخ اٌجحث اٌؼٍٍّ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 ِٕهجُخ اٌتذرَت اٌزَبضٍ إٌخجىٌ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

وٍُخ
اٌؼٍىَ

اٌتذرَت اٌزَبضٍ

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 اٌتذرَت اٌزَبضٍ إٌخجىٌ اٌتحضُز اٌجذٍٔ إٌخجىٌ -اٌتحضُز اٌجذٍٔ اٌزَبضٍ واٌذهٍٕ

 ِٕهجُخ اٌجحث اٌؼٍٍّ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)

اٌتحضُز اٌجذٍٔ

03

2018/10/20

عدْةر

إٌشبط اٌجذٍٔ اٌزَبضٍ اٌّذرسٍ

03

2018/10/20

 ِٕهجُخ اٌجحث اٌؼٍٍّ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)

إٌشبط اٌجذٍٔ واٌزَبضٍ اٌتزثىٌ

إٌشبط اٌجذٍٔ اٌزَبضٍ اٌتزوَحٍ

03

2018/10/20

 إٌشبط اٌجذٍٔ اٌزَبضٍ اٌتزثىٌ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 ِٕهجُخ اٌتحضُز اٌجذٍٔ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)
الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 إٌشبط اٌجذٍٔ اٌزَبضٍ اٌّذرسٍ إٌشبط اٌجذٍٔ اٌزَبضٍ اٌتزوَحٍ -اٌتزثُخ اٌحزوُخ ػٕذ اٌطفً واٌّزاهك

وٍُخ
اٌؼٍىَ اإللتظبدَخ ،اٌتجبرَخ وػٍىَ اٌتسُُز

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :

عإدد
ِبٌُخ وتجبرح دوٌُخ

03

2018/10/22

ػٍىَ تجبرَخ

 أجٍُشَخ تجبرَخ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 سُبسبد وإدارح ِخبطز اٌظزف(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 تجبرح دوٌُخ تجبرح دوٌُخ واِذاد ِبٌُخ وتجبرح دوٌُخ االِذاد واٌتىسَغ اِذاد ؤمً دوٌٍ اإلدارح اٌتسىَمُخ تسىَك ِظزفٍ تسىَك اٌخذِبد تسىَك فٕذلٍ وسُبحٍ تسىَك طٕبػٍالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :

عإدد
ِحبسجخ وتذلُك
اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّحبسجُخ

03

2018/10/22

 ِحبسجخ تحٍٍُُخ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 اٌتذلُك(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 ِحبسجخ وتذلُك ِحبسجخ وججبَخ ِؼّمخ ِبٌُخ وثٕىن ِبٌُخ وِحبسجخ ِحبسجخ ِبٌُخ ِبٌُخ دوٌُخ تذلُك وِزالجخ اٌتسُُزِ -حبسجخ وججبَخ

وٍُخ
اٌؼٍىَ اإللتظبدَخ ،اٌتجبرَخ وػٍىَ اٌتسُُز

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :

عإدد

اٌتسُُز اٌؼّىٍِ

03

2018/10/22

ػٍىَ اٌتسُُز

حعص

اٌمبٔىْ اٌخبص اٌّؼّك

03

2018/10/13

اٌمبٔىْ اٌؼبَ اٌّؼّك

03

2018/10/13

حمىق

تٕظُُ سُبسٍ وإدارٌ

03

2018/10/10

وٍُخ
اٌحمىق

لبٔىْ األػّبي

03

2018/10/13

حعص
ػٍىَ سُبسُخ

إدارح ِحٍُخ

تؼبوْ دوٌٍ

03

03

2018/10/10

2018/10/10

 تسُُز اٌّؤسسخ(المعامل  ،1الم ّدة 1سا30د)
 إدارح األػّبي اٌؼّىُِخ(المعامل  ،3الم ّدة 2سا)

 إٌّهجُخ)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 اٌمبٔىْ اٌّذٍٔ(المعامل  ، 3المدة  02سا(
 إٌّهجُخ)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 اٌمبٔىْ اإلدارٌ)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 إٌّهجُخ)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 اٌمبٔىْ اٌتجبرٌ)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 ِٕهجُخ اٌؼٍىَ اٌسُبسُخ)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 اٌّؤسسخ اٌسُبسُخ واإلدارَخ فٍ اٌجشائز)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 ِٕهجُخ اٌؼٍىَ اٌسُبسُخ)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 إدارح اٌجّبػبد اٌّحٍُخ)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 ِٕهجُخ اٌؼٍىَ اٌسُبسُخ)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 تحًٍُ اٌسُبسخ اٌخبرجُخ)المعامل  ، 3المدة  02سا(

 ِمبوالتُخ إدارح اٌُّشأُخ إدارح اٌتحمُمبد اإللتظبدَخ اٌّبٌُخ تسُُز ِؤسسبد اٌشوبح واٌىلف إدارح اٌهُبوً اٌظحُخ إدارح اٌُّشأُخ إدارح األػّبي إدارح ثٕىُخ إدارح اٌجىدح إدارح اإلٔتبج واٌتسىَك إدارح اٌّىارد اٌجشزَخ إدارح ِبٌُخ تسُُز ػّىٍِ إدارح استزاتُجُخ إدارح استزاتُجُخ ٌٍّؤسسبد اإلدارح اإللٍُُّخ واٌتُّٕخ اٌّحٍُخ ِىارد ثشزَخ واتظبي اٌتمُٕبد اٌىُّخ ٌٍتسُُز التظبد اٌظحخ واإلدارح االستشفبئُخالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
لبٔىْ خبص ِؼّكاٌمبٔىْ اٌخبصاٌمبٔىْ اٌخبص اٌذاخٍٍػمىد و ِسؤوٌُخاٌمبٔىْ اٌؼبَ اٌّؼّكاٌمبٔىْ اٌؼبَاٌمبٔىْ اٌؼبَ اٌذاخٍٍاٌمبٔىْ اإلدارٌلبٔىْ اإلدارح و اٌّبٌُخاٌذوٌخ و اٌّؤسسبدلبٔىْ األػّبيلبٔىْ اٌىوًُ اإللتظبدٌاٌمبٔىْ اٌؼبَ ٌألػّبياٌمبٔىْ اٌؼبَ اإللتظبدٌالحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 إدارح اٌجّبػبد اٌّحٍُخ اٌسُبسخ اٌؼبِخ سُبسخ ػبِخ و إدارح ِحٍُخ تؼبوْ دوٌٍ سُبسخ ِمبرٔخ إدارح ِحٍُخ دراسبد افزَمُخ دراسبد إلٍُُّخ ػاللبد دوٌُخ وإستزاتجُخ -سُبسبد خبرجُخ

يأع

أدة ػزثٍ لذَُ

03

2018/10/20

أدة جشائزٌ

03

2018/10/20

دراسبد أدثُخ

اٌٍسبُٔبد اٌتطجُمُخ

03

2018/10/20

وٍُخ
اٌحمىق

أدة حذَث و ِؼبطز

03

2018/10/20

يأع
اٌظىتُبد

03

2018/10/20

دراسبد ٌغىَخ
اٌٍسبُٔبد اٌتذاوٌُخ

03

2018/10/20

 تحًٍُ اٌخطبة)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 أدة ػزثٍ لذَُ)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 تحًٍُ اٌخطبة)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 أدة جشائزٌ(المعامل  ، 3المدة  02سا(
 تحًٍُ اٌخطبة)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 أدة ػزثٍ لذَُ دراسبد أدثُخ و ٔمذَخ أدة حذَث و ِؼبطز أدة جشائزٌ تحًٍُ اٌخطبة -األدة اٌّغبرثٍ اٌّؼبطز

 أدة حذَث و ِؼبطز)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 ٌسبُٔبد إٌض)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 اٌٍسبُٔبد اٌتطجُمُخ)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 ٌسبُٔبد إٌض)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(
 اٌظىتُبد)المعامل  ، 3المدة  02سا(
 ٌسبُٔبد إٌض)المعامل  ، 1المدة  01سا و 30د(

الحائسَن علً شهادة الماستر فٍ :
 ػٍىَ اٌٍسبْ ٌسبُٔبد ػبِخ اٌٍسبُٔبد اٌتطجُمُخ اٌٍسبُٔبد اٌتؼٍُُّخ اٌذراسبد اٌٍغىَخ -اٌٍسبُٔبد وتطجُمبتهب

 ٌسبُٔبد تذاوٌُخ)المعامل  ، 3المدة  02سا(
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