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إعلاناعنارزنامةامسابقاتاالتكوينافياالطوراالثالث
ااااااااااتعمما نيابةامديريةاالجامعةاالمتكويناالعاليافياالطوراالثالثاوالتأهيلاالجامعياوالبحثاالعممياوكذااالتكوينا
العاليافيماابعداالتدرج،عمماكافةاالمترشحيناالجتيازامسابقةاالدكتوراهابمواعيداتنظيماالمسابقاتاالكتابيةالمسابقاتا
الدكتوراهاوذلكاحسباالجدولاأدناه:
 -1ميداناالعموماوالتكنولوجيا ا
الشعبة

التخصص في الذكتوراه

ثاريخ إجراء
املسابقة

الزياضيات الحطبيلية

 72أكتوبر
7102

Mathématiques
Appliquées
الزياضيات
 Mathématiquesالحدليل الزياض ي والحطبيلات
Analyse Mathématiques
et Applications

النمذجة،الحدكم
والاسحمثال(الحدسين)

 72أكتوبر
7102

 72أكتوبر
7102

Mobilisation, Control et
Optimisation

إعالم آلي
Informatique

ألامن و ثكنولوجيات الواب
Sécurité et technologie
web

72
7102

أكتوبر

مواد الامتحان
 -1الحدليل العذديAnalyse Numérique
املعامل  3و مذة الامحدان ساعحان 20

ثوقيت الامتحان
الثالثة
-0الساعة
مساءا  01سا11د

العام Analyse
 -0الحدليل
(généraleاملعامل  1و مذة الامحدان
-7الساعة الواحذة
ساعة وهصف
زوالا 01سا11د
الثالثة
-0الساعة
 -1الحدليل الذالي والحطبيلات Analyse
مساءا  01سا11د
(Fonctionnelle et Applications
املعامل  3و مذة الامحدان ساعحان )20
 -0الحدليل العام Analyse Générale
(املعامل  1و مذة الامحدان ساعة -7الساعة الواحذة
زوالا 01سا11د
وهصف )
 -1الاسحمثال  ( Optimisationاملعامل  3و -0الساعة الثالثة
مساءا  01سا11د
مذة الامحدان ساعحان )20
 -0الحدليل العام Analyse Générale
(املعامل  1و مذة الامحدان ساعة
-7الساعة الواحذة
وهصف )
زوالا 01سا11د
 -1كواعذ املعطيات املحلذمة و الواب الذاللي -0الثالثة مساءا 01
سا11د
Base de données avancées et web
(sémantiqueاملعامل 3و مذة الامحدان
ساعحين)
-7الساعة الواحذة
 -0الخوارسميات املحلذمة و الحعليذات
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هنذسة البرامج و ألاهظمة
املوسعة
Génie logiciel et systèmes
distribués

الذكاءالاصطناعي
Intelligence Artificielle

 72أكتوبر
7102

 72أكتوبر
7102

Algorithmes Avancés et Complexité
(املعامل  1و مذة الامحدان ساعة وهصف)
 -1هنذسة البرامج املحلذمة génie
( logiciels avancésاملعامل  3ومذة
الامحدان ساعحين)
 -0الخوارسميات املحلذمة و الحعليذات
Algorithmes Avancés et
(Complexitéاملعامل  1و مذة
الامحدان ساعة وهصف)
 -1الذكاء الاصطناعي Intelligence
(Artificielleاملعامل  3ومذة
الامحدان ساعحين)
 -0الخوارسميات املحلذمة و
الحعليذات Algorithmes
Avancés et Complexité
(املعامل  1و مذة الامحدان
ساعة وهصف)

زوالا 01سا11د
 -0الثالثة مساءا 01
سا11د

-7الساعة الواحذة
زوالا 01سا11د

 -0الثالثة مساءا 01
سا11د

-7الساعة الواحذة
زوالا 01سا11د

 -1ميذان علوم املادة

الشعبة

التخصص

كيمياء املواد

كيمياء املواد الصلبة

ثاريخ إجراء
املسابقة

ثوقيت الامتحان

مواد الامتحان
 -1املواد الصلبة Materiaux

Matières des solides

 71أكتوبر
7102

كيمياء وفيزياء املواد املكثفة

 71أكتوبر
7102

(solidesمعامل  23مذة الامحدان
ساعحان()20

 -0الثالثة مساءا 01
سا11د

-7الساعة الواحذة
 -0الطزق الطيفية للحوصيف Méthodes
زوالا 01سا11د
de caractérisation spectrales
(معامل  1مذة الامحدان
هصف () )1.1

ساعة و

 -1الخصائص الفيزيائية للمواد -0 propriétésالثالثة مساءا 01
( physiques des Materiauxمعامل سا11د
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 23مذة الامحدان ساعحان) 20

كيمياء السطوح والحأكل
2
3

Chimies de surface et
corrosion

 -0الطزق الطيفية للحوصيف -7 Méthodesالساعة الواحذة
 de caractérisation spectralesزوالا 01سا11د
(معامل  1مذة الامحدان ساعة و هصف
() )1.1
 -1السطوح والحأكل  0- Surface etالثالثة مساءا 01
 corrosionمعامل  23مذة سا11د
الامحدان ساعحان) 20
 -0الطزق الطيفية للحوصيف -7الساعة الواحذة
 Méthodes spectrales deزوالا 01سا11د
( caractérisationمعامل  1مذة
الامحدان ساعة و هصف () )1.1

 -4ميذان علوم الطبيعة والحياة
الشعبة

التخصص في الذكتوراه

علوم بيولوجية

بيوثكنولوجيا النبات
Biotechnologies végétale

بيو كيمياء
Biochimie

ثاريخ إجراء
املسابقة
 71أكتوبر
7102

مواد الامتحان

ثوقيت الامتحان

الحيوي -1الساعة الواحذة
 -1إلاخصاء
)Biostatistiqueمعامل  1مذة الامحدان زوالا ( 01سا11د)
ساعة و هصف ()1.1
بيوثكنولوجيا
-0
الثالثة
النبات -7الساعة
(( )Biotechnologies végétalesاملعامل زوالا( 01سا11د)
املعامل  3ومذة الامحدان ساعحين

 71أكتوبر
7102

الحيوي -1الساعة الواحذة
 -1إلاخصاء
)Biostatistiqueمعامل  1مذة الامحدان زوالا ( 01سا11د)
ساعة و هصف ()1.1
 -0بيحكنولوجيا(( )Biotechnologieاملعامل -7الساعة
 3ومذة الامحدان ساعحين)
زوالا( 01سا11د

وراثة
Génétique

 71أكتوبر
7102

الثالثة

الحيوي -0الساعة الواحذة
 -1إلاخصاء
)Biostatistiqueمعامل  1مذة الامحدان زوالا ( 01سا11د)
ساعة و هصف )1.1
 -0البيولوجيا الجشيئية والهنذسة الوراثية -7الساعة
(  génie )Biologie moléculaire etزوالا( 01سا11د
( génétiqueاملعامل املعامل  3ومذة
الامحدان ساعحين)

الثالثة
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 -1آلاداب و اللغات
الشعبة

اللغة
إلاهجليزية

الحخصص في الذكحوراه

ثاريخ إجزاء املسابلة

جعليمية اللغات
والثلافات ألاجنبية
Didactique des langues
et cultures étrangères

 72أكتوبر 7102

جعليمية النصوص ألادبية
Didactique des textes
littéraires

جعليمية اللغة إلاهجليزية
Didactique de la
langue anglaise

 72أكتوبر 7102

 72أكتوبر 7102

مواد الامحدان
-0الساعة الواحذة
 -1جعليمية عامة Didactique
)Généraleمعامل  1مذة الامحدان زوالا ( 01سا11د)
ساعة و هصف ()1.1
الثالثة
-7الساعة
 -0جعليمية الثلافة L’enseignement
زوالا( 01سا11د)
( De La Cultureاملعامل املعامل
 3ومذة الامحدان ساعحين
-0الساعة الواحذة
 -1جعليمية عام Didactique
)Généraleمعامل  1مذة الامحدان زوالا ( 01سا11د)
ساعة و هصف ()1.1
الثالثة
ي -7الساعة
إلاهجليز
ألادب
 -0جعليمية
زوالا( 01سا11د
Didactique De la Culture
)( Anglaiseاملعامل  3ومذة
الامحدان ساعحين)
-0الساعة الواحذة
 -1جعليمية عام (Didactique
) Généraleمعامل  1مذة زوالا ( 01سا11د)
الامحدان ساعة و هصف )1.1
الثالثة
-7الساعة
 -0جعليمية اللغة إلاهجليزية كلغة
زوالا( 01سا11د
ؤجنبية Didactique De la
langue Anglais comme langue
( étrangèreاملعامل املعامل 3
ومذة الامحدان ساعحين

ا

خنشمـــةافيا:ا 0211012021ا
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