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 ــالنــــــــــــــــــــإع

 طلبة الدكتوراه
 

أن  5201/1620عية نعلم املرتشحيـن الراغبني يف التسجيل يف السنة األوىل دكتوراه للسنـة اجلام          
 آخـر أجـل إليداع ملفـاهتـم قد حـدد بتاريـخ 2015/10/22. 

 شروط التسجيل في الدكتوراه:
جيب أن يكون املشرف من جامعة بومرداس -  
ال يسمح بالتسجيل بالنسبة للخارجيني عن جامعة بومرداس -  
أن ال يكون املرتشح مسجال يف جامعات أخرى  -  
اوين التخصصات يف عن جيب على املرتشح أن يكون حامال لشهادة ماجستري بتقدير أكثر متاما من "مقبول" -

 املفتوحة على مستوى الكلية
 أما بالنسبة لمكونات الملف فهي كالتالي:

العليا( تاستمارات التسجيل )تسحب على مستوى مصلحة الدراسا -  
نسخة من املشروع األويل مرفق مبقرر التعيني والسرية الذاتية لألستاذ املشرف -  
استمارة التعهد بعدم التسجيل يف جامعات أخرى  -  
أو شهادة امليالد بطاقة شخصية للحالة املدنية -  
شهادات النجاح ) بكالوريا، ليسانس، ماجستري ( -  
تري بالنسبة نسخة من كشوف النقاط بالنسبة لسنوات التدرج + كشف النقاط احملصل عليه يف املاجس -

 للمرتشحني احلاصلني على شهادات خارج جامعة بومرداس
شهادة التوظيف أو شهادة عدم العمل  -  
صور مشسية  03 -   
ظرف بريدي عليه عنوان الطالب + طابع بريدي -  
بطاقة اإلعفاء من اخلدمة الوطنية -  

 
مالحظة: بناء على محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية رقم 53 المؤرخ في 2013/11/17 فإن الحد األقصى لإلشراف على الدكتوراه 

، لهذا يجب االلتزام بهذا الشرط.مشاريع لكل أستاذ مشرف 10حدد بـ   
في حالة قبولكم من طرف لجنة المناقشة يتوجب عليكم إيداع نسخة ثانية من  الملف لدى مصلحة مابعد التدرج -  
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جـامـعة بومــرداس

 كـليـة العلوم اإلقتصاية ،التجارية
 و علوم التسيير     

 نيابة عمادة الكلية المكلفة بما بعد التدرج  
 والبحث العلمي والعالقـات الخارجية

 2015./ن ع ب ت ب ع ع خ/.....رقم.......
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 إعــالن
 

 تخصصات الدكتوراه الموجودة على مستوى الكلية
 

 التـخصص الفــــــــــرع الرقـــم
 
01 

 
 علوم التسيير

 تسيري املنظمات
 مالية املؤسسة

 حماسبة
 إدارة األعمال

 العلوم االقتصادية 02
 اقتصاديات املالية والبنوك

 اإلدارة التسويقية
 اقتصاد كمي
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