
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

*بومرداس*جامعة أمحمد بوقرة    
1026/1027 (د.م.ل)دكتوراه مسابقـة الدخــول إلى السنة األولى   

 

يف   1026/1027اجلامعية  ةللسن (د.م.ل)دكتوراه ىل السنة األوىل بومرداس مسابقة وطنية للدخول إ جبامعة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيريتنظم     
:التخصصات التالية/الشعب  

  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير: دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د(:

التخصص/الشعبة عدد المناصب تاريخ المسابقة امتحانات المسابقة شروط الدخول إلى المسابقة  الرقم 

:في الماسترملة شهادات ح  

محاسبة ومالية -  
محاسبة وتدقيق -  
محاسبة وجباية معمقة -  
مالية وبنوك -  
محاسبة -  
  .تدقيق ومراقبة التسيير -

 المقياس االجباري:

التدقيق -  

 المقياس االختياري:

تقنيات محاسبية -  

التحليل المالي المتقدم -  

 

25/20/1026  

 

05 
 علوم التسيير:

يقة وتدقمحاسب  
02 

:في الماسترحملة شهادات   

إدارة التسويق -  
إدارة أعمال المؤسسات -  
تسويق -  
تسويق استراتيجي -  
تسويق الخدمات -  

 المقياس االجباري:
3إحصاء  -    

 المقياس االختياري:
التسويق المعمق -  
التسويق االستراتيجي -  

 

25/20/1026  

 

 علوم التسيير: 06

 دراسات تسويقية
01 

:في الماسترادات حملة شه  

إدارة أعمال المؤسسات -  
تأمينات وإدارة المخاطر -  
تسيير المؤسسات -  
إدارة األعمال االستراتيجية -  

إدارة األعمال االستراتيجية -  

إدارة الموارد البشرية -  

 

25/20/1026  

 

 علوم التسيير: 00

 إدارة األعمال
00 



:في الماسترحملة شهادات   

مالية وبنوك -  
مالية دولية -  
محاسبة وتدقيق -  
محاسبة وجباية معمقة -  
تأمينات اجتماعية وتجارية -  
مالية -  
محاسبة -  
نقود ومالية -  

 المقياس االجباري:
محاسبة مالية -    

 المقياس االختياري:
المراجعة -  
المالية الدولية -  

 

25/20/1026  

 

 

06 
 علوم تجارية:

 مالية ومحاسبة

 

00 

:في ماسترالحملة شهادات   

اقتصاد كمي -  
مالية دولية -  
مالية وبنوك -  
اقتصاد قياسي -  
اقتصاد تطبيقي -  
مالية كمية -  

 المقياس االجباري:
االقتصاد القياسي و التطبيقي -  

 المقياس االختياري:

السالسل الزمنية -  

المالية المعمقة -  

 

25/20/1026  

 

06 
 علوم اقتصادية:

 مالية كمية
00 

 

 

 تكوين الملف:
طلب خطي للمشاركة في المسابقة -  
21مستخرج لشهادة الميالد رقم  -  
نسخة عن شهادة البكالوريا -  
نسخة عن شهادة اليسانس والماستر -  
نسخة عن كشف النقاط للسنوات الدراسة لدورة التدرج مرفقة بنقطة المناقشة -  
الملحق الوصفي -  
صور شمسية 00 -  
(الحجم الكبير)ظرفان بريديان بالطوابع  01 -  



 جامعة أمحمد بوقرة *بومرداس*
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير

 نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية

 

 مالحظات بخصوص الترشح لمسابقــة  السنة أولى دكتوراه ل.م.د
6102/01/01 

 

 يسرنا أن نعلم المترشحين لمسابقة السنة األولى دكتوراه ل.م.د بمايلي: 
 

.(راجع لوحة اإلعالنات ) تقديم ملف الترشح كامال غير منقوص  -0  

.د.م.توافق تخصصات الماستر مع تخصص التسجيل في دكتوراه لالتأكد جيدا من  -6  

.على الطلب الخطيإجباري كتابـة رقـم الهاتـف الشخصـي والبريـد االلكتروني  -3  

.موضح في اإلعالنكما هو  الترشحترتيب ملف  -4  

يتم اختيار تخصص واحد فقط من بين التخصصات المفتوحة من طرف المترشحين  -1

.للمسابقة  

.ال تقبل الملفات المودعة عن طريق البريد -1  

ويتم االعالن عن تتم دراسة الملفات وترتيبها من طرف لجان التكوين لكل تخصص،  -2

قائمة المترشحين المقبولين الجتياز االمتحان الكتابي عن طريق نشرها في الموقع 

 boumerdes.dz-fsegc.univااللكتروني للكلية 

.ويعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء للمشاركة في االمتحانات الكتابية  

لى أساس ترتيبهم من بين ار المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة عـــم اختيـــيت -7

 بالنسبة لألوائل في دفعة الماستر لكل مؤسسة، % 01

وفي حالة عدم اكتمال الحد األقصى للمترشحين يمكن مواصلة عملية االنتقاء وفقا لما 

 .هو معمول عليه قانونا

 :التوقيت التالـي حسب Fتتم التسجيالت بالجناح  -2

  سا 00:31صباحا إلى  10:11من   

           سا 01:11زواال إلى  03:31من 

 7- تستغرق فترة التسجيالت من 6102/10/31 إلى غاية 6102/10/60 .
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