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                                                                                                                                                                                                           العلوم السياسية ق وكلية الحقو- -1
  

 

 

 

 تخصص الدكتوراه شعبة
عدد 

 المناصب
 واد الممتحن فيهاالم

 

 المعامل

 

 

 التوقيت

 

 الماستر المطلوب المسابقة/ دخول شروط
تاريخ و مكان اجراء 

 المسابقة

 

 

 

 القانون الجنائي 

 

03 

 الثقافة القانونية  -

 القانون الجنائي الدولي -

1 

3 

 30سا  14 –سا  13

 سا 17 –سا  15

 كل تخصصات الماستر المنتمية لشعبة الحقوق

 

الحقوق و  لومكلية الع

 العلوم السياسية

 

 2019أكتوبر  26السبت 

 

 حقوق

 

 

 

 القانون االقتصادي العام 

 

03 

 الثقافة القانونية       -

قانون الصفقات العمومية وتفويضات  -

 المرافق العامة

1 

3 

 30سا  14 –سا  13

 سا 17 –سا  15

 كل تخصصات الماستر المنتمية لشعبة الحقوق

 

 ي القانون الطب

 

03 

 الثقافة القانونية       -

 قانون الصحة المقارن -

1 

3 

 30سا  14 –سا  13

 سا 17 –سا  15

 كل تخصصات الماستر المنتمية لشعبة الحقوق

 القانون الخاص المعمق
 الثقافة القانونية       - 03

 عقود عامة -

1 

3 

 30سا  14 –سا  13

 سا 17 –سا  15

 لشعبة الحقوق كل تخصصات الماستر المنتمية

 

 

 علوم سياسية

 

حقوق اإلنسان واألمن 

 اإلنساني

 

03 

 منهجية التحليل السياسي -

 حقوق اإلنسان -

 

1 

3 

 30سا  14 –سا  13

 سا 17 –سا  15

كل تخصصات الماستر المنتمية لشعبة العلوم 

 السياسية

  

اإلدارة العامة والتنمية 

 المحلية

 

03 

 منهجية التحليل السياسي -

 اإلدارة العامة  -

 

1 

3 

 30سا  14 –سا 13

 سا 17 –سا  15

كل تخصصات الماستر المنتمية لشعبة العلوم 

 السياسية

ةالجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــ  

 وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي

محمد بن احمد  2جامعة وهران   
 

  

1- Faculté  de droit et des sciences Politiques  
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2. Faculté des Sciences Sociales 

 

االجتماعية. كلية العلوم 2  

 

 الشعبة
 عنوان المشروع

 )االختصاص(

 عدد

 المناصب
 المواد

 الممتحن فيها
 تخصصات الماستر المعنية بالمسابقة نتوقيت ومدة االمتحا المعامل

تاريخ و مكان 

 اجراء المسابقة

 علوم اجتماعية:

 علوم السكان
 علم السكان

 

03 

 ثقافة عامةامتحان  -

 امتحان في التخصص: التحليل الديموغرافي. -

01 

03 

 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 -اعي، االحصاء االجتم -التخطيط السكاني، -

الديموغرافيا  -ديموغرافيا اجتماعية ، 

 -التنمية و التخطيط السكاني،  -والصحة، 

علم  -الديموغرافيا االجتماعية و االقتصادية، 

 -االجتماع الديموغرافي و الدراسات السكانية، 

  ديمغرافيا.  -السكان و التنمية،

 

 

كلية العلوم 

 االجتماعية

 

 

 مجمع طالب

مراد سليم 

IGMO 

 

 2019اكتوبر  26

 

 

 

 

 

 اجتماعية:علوم 

 علم النفس

 

 علم النفس الصحة

 

03 

 امتحان في المنهجية -

امتحان في التخصص:الصحة النفسية و االتصال  -

 في مجال الصحة.

 

01 

03 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 -علم النفس األسري.  -علم النفس الصحة.  -

 علم النفس العيادي -  ية.العالجات النفس

علم النفس العمل و التنظيم و 

 تسيير الموارد البشرية

 

03 

 امتحان في المنهجية

امتحان في التخصص: علم النفس العمل و  -

 التنظيم و تسيير الموارد البشرية

01 

03 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

سيير الموارد علم النفس العمل و التنظيم و ت -

 البشرية .

 علم النفس المدرسي

 امتحان في المنهجية 03

امتحان في التخصص: الصحة النفسية في  -

 المجال المدرسي، االرشاد و التوجيه المدرسي

 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف 

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 علم النفس المدرسي.  -

 علم النفس العيادي ) االكلينيكي(

 

 

03 

 امتحان في المنهجية -

امتحان في التخصص: علم النفس المرضي و  -

 العالجات النفسية

01 

03 

 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 

 علم النفس العيادي والمرضي . -

 العالجات النفسية . -

 اجتماعية:علوم 

 فلسفة

 فلسفة عامة

 

03 

 امتحان في المنهجية -

 امتحان في التخصص: الفلسفة العامة -

 

01 

03 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 

 

شهادة الماستر في الفلسفة  ) يشترط أن تكون 

 في الفلسفة( لليسانسشهادة ا

 

كلية العلوم 

 االجتماعية

 

 

 مجمع طالب

مراد سليم 

IGMO 

 

 

 

 2019اكتوبر  26

و  الفلسفة الغربية  الحديثة

 المعاصرة

 امتحان في المنهجية - 03

امتحان في التخصص: الفلسفة الغربية  الحديثة و  -

 المعاصرة

 

01 

03 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 علوم اجتماعية:

 علوم التربية

 

 

 

 علم النفس التربوي

 

03 

 امتحان في المنهجية -

 تربويامتحان في التخصص: علم النفس ال -

01 

03 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 علم النفس التربوي.  -

 اإلرشاد و التوجيه . -

 تربية خاصة
 

03 

 امتحان في المنهجية -

 امتحان في التخصص: تربية خاصة -

01 

03 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 تربية خاصة . -

 لتوجيه .اإلرشاد و ا -

 االرشاد والتوجيه
 

03 

 امتحان في المنهجية -

 امتحان في التخصص: االرشاد والتوجيه -

01 

03 

 سا(14.30-سا13)ساعة و نصف

 سا(17-سا15( ساعتان)02)

 اإلرشاد و التوجيه . -
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          3- Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion                                                             

Filière Spécialité 
Nombre 

de postes 
Epreuves du concours 

Durée des 

épreuves 

 Masters et conditions 

d’admission au concours 

Date du 

concours 

Sciences de 

gestion 

Management 

stratégique 
3 Epreuve 1 : Théories des organisations  

Epreuve 1  

Coef.: 1 

Durée 1h 30   

13:00 – 

14 :30 

 

 

 

 

 

 

Epreuve 2  

Coef.: 3 

Durée 2h   

15:00 – 

17 :00 

Master en Sciences de gestion, 

toutes spécialités confondues. 

Samedi 26 

Octobre 2019 

 

 

 

Epreuve 2 : Management stratégique  

Entrepreneuriat  3 

Epreuve 1 : Théories des organisations 

Epreuve 2 : Entrepreneuriat  

Sciences 

commerciales 

Marketing  3 
Epreuve 1 : culture générale 

Master en Sciences 

Commerciales, toutes spécialités 

confondues. 

Epreuve 2 : Marketing stratégique 

Finance et 

commerce 

international 

3 

Epreuve 1 : culture générale 

Epreuve 2 : Finance et commerce international 

Sciences 

financières et 

comptabilité 

Finance et 

système 

comptable. 

3 

Epreuve 1 : culture générale en économie, 

comptabilité, management, organisations 

Master en Sciences financières 

et comptabilité, toutes 

spécialités confondues 

Epreuve 2 : Comptabilité, finance, management 

Gestion 

financière des 

entreprises 

3 

Epreuve 1 : culture générale en économie, 

comptabilité, management, organisations 

Epreuve 2 : Comptabilité, finance, management 

Sciences 

économiques 

Politiques 

économiques et 

prospective 

3 

Epreuve1 : synthèse économique générale Master en Sciences 

Economiques, toutes spécialités 

confondues 

Epreuve 2 : Méthodes et théories 

macroéconomique et microéconomique 

 

 

     https://progres.mesrs.dz/webdoctorat       عبر البوابة اإللكترونية للجامعة فقطالتسجيل للترشح يكون - مالحظة : 
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