 -ػلن الٌفس الودزسٍ ،ػلن الٌفففس الفؼفُفعلٌ ،ػفلفنالٌفس اإلجتوعػٍ  ،وضفؼفُفت اإلػفعلفت ،ػفلفن الفٌفففس
الوسضٍ ،ػلن إجتوعع التسبُت  ،كل هعستس فٍ الفففسع
أو هعَؼعللهع.

هىال الوسعبمت

شسوط اإللتحعق بدكتىزاٍ ػلن اإلػالم و اإلتصع :
أى َكىى الوتسشح حعصال ػلً هؼد  12/20فوع فىق وأى الَكىى ًعجحع بدَي ولن َسسب ،ولن َو ل أهعم الوجلس التأذَبٍ


الحصى ػلً هعستس فٍ إحدي التخصصعث التعلُت:

-همعزبت التكىَي بعلكفعءة

إتصع والؼاللعث الؼعهت ،السوؼٍ الفبفصفسٌ ،كفل هفعسفتفس ففٍ
الفسع أو هعَؼعللهع.

-هٌهجُت البحث فٍ الؼلىم اإلجتوعػُت و اإلًسعًُت

هىال الوسعبمت

شسوط اإللتحعق بدكتىزاٍ ػلن اإلجتوعع:

ً-ظسَعث االػالم و االتصع

أى َكىى الوتسشح حعصال ػفلفً هفؼفد  12/20ففوفعفىق وأى ال َكىى ًعجحع بدَي ولن َسسب ،ولفن َفوف فل
أهعم الوجلس التأذَبٍ

-هٌهجُت ػلىم االتصع .

 الحصى ػلً هعستس فٍ إحدي التخصصعث التعلُت:ػلن إجتوعع الوؤسست و إستساتفُفجفُفت الفتفلفُفُفس،ػفلفن
اإلجتوعع الفتفسبفىٌ ،ػفلفن إجفتفوفعع الفحف فسٌ ،ػفلفن
إجتوعع التدخفل اإلجفتفوفعػفٍ ،ػفلفن إجفتفوفعع اإلتصفع
الوؤسسعتٍ  ،كل هعستس فٍ الفسع أو هعَؼعللهع.

هىال الوسعبمت
ػلن اجتوعع التٌوُت-الوٌهجُت

لإلتصال واإلستفسار
العنوان :جامعة  20أوث  1511سكيكيدة
طريق الحدائق ص.ب  22سكيكدة -الجزائر 21000
البريد اإللكتروني:
http://www.fsssh.univ-skikda.dz

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالـــي والبحث العممي
جامـعة  02أوت  5511سكيكدة

كمية العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية

تكىَي الوعستس
تكىَي الوعستس ػلً هستىي الكلُت َتىشع ػلً ػفدة
تخصصعث كوع َلٍ:

تكىَي الدكتىزاٍ

الؼلىم اإلًسعًُت

تٌظن هسعبمت لإللتحعق بعلطىز ال فعلفث لفٌفُفل شفهفعلة
الدكتىزاٍ .م .ل ػلً هستىي الكلُت فٍ الفتفخفصف
وفك الشسوط التعلُت:

تعزَخ

الؼلىم اإلجتوعػُت


تعزَخ الفوفمفعوهفت و الفحفسكفت الفىطفٌفُفت
الجصائسَت



اإلسففالهففٍ فففٍ الففؼففصففس

ػلن اإلجتوعع


ػلن إجتوعع التٌظُن والؼول



ػلن إجتوعع التسبُت



ػلن إجتوعع الح سٌ



ػففلففن إجففتففوففعع اإلًففحففسا
والجسَوت



ػلن إجتوعع اإلتصع

ػلن الٌفس


ػلن الٌفس الودزسٍ



ػلن الٌفس الؼُعلٌ



ػلن الٌفس الؼول والفتفٌفظفُفن
وتسُُس الوىازل البشسَت



ػلن الٌفس التسبىٌ

تففعزَففخ الففلففس
الىسُ

التخصصعث:
ػلن الٌفس:الومعزبت بعلكفعءة و
بفففعلفففوفففشفففسوع ففففٍ تفففكفففىَفففي
األسعترة  :تكىَفي هفكفُف هفغ الفوفحفُف السفىسفُفى-
إلتصعلٌ
ػلن اإلجتوعع :ػلن إجتوعع

إػالم وإتصع

التٌوُت


إتصع والؼاللعث الؼعهت



السوؼٍ البصسٌ

ػلىم اإلػالم و اإلتصع :



اإلتصع التٌظُوٍ

إػالم وإتصع

شسوط اإللتحعق بدكتىزاٍ ػلن الٌفس:
أى َكىى الوتسشح حعصال ػلً هفؼفد  12/20ففوفعفىق وأى ال َكىى ًعجحع بدَي ولن َسسب ،ولن َفوف فل
أهعم الوجلس التأذَبٍ
 الحصفى ػفلفً هفعسفتفس ففٍ إحفدي الفتفخفصفصفعثالتعلُت:

