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 2222-2222بعنوان السنة الجامعية  همن اجل الحصول على شهادة الدكتورا مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث

Competition for Admission to Doctoral Studies 2022-2023 

 
 والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي،، واملحدد لنظام الدراسات  2022جوان  00املؤرخ في  202-22املرسوم التنفيذي رقم بمقتض ى --

 ،اللذي يحدد كيفيات االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها،2022اوت  09املؤرخ في  999بمقتض ى القرار رقم--

  ،املتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ويحدد عدد املناصب املفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022ديسمبر  00املؤرخ في   9199ملحق بالقرار رقم   بمقتض ى  -

 ، 2020  2022بعنوان السنة الجامعية  همسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من اجل الحصول على شهادة الدكتورا إجراءظيم و املتعلقة بكيفيات التن 2022ديسمبر  00في  ةاملؤرخ    2022/م.ع.ت.ت/960رقم  ةاملذكر  بموجب و 2022-2020

  :ةفي الشعب التاليمستغانم مسابقة وطنية  في الدكتوراه الطور الثالث  -تنظم جامعة عبد الحميد بن باديس

 

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie  

Domaine Filière Spécialité 
Nombre  

de postes 
Date  & lieu 
du concours 

Programme  
Épreuves du concours 

 

 

 

 

 

 

SNV 

Hydrobiologie Marine et 

Continentale 
Écosystèmes  Aquatiques 03 

82/10/2122  
à 13 h 

à Kharrouba 
 

Matière 1 : Écologie des milieux marins et 

continentaux 

Matière 2: Structures et fonctionnement des 

écosystèmes benthiques marins 

 

 

Sciences Biologiques 

Biochimie Appliquée 

03 Matière 1 : Techniques d’analyses en biologie 

Matière 2: Biochimie métabolique et 

fonctionnelle  

Microbiologie Générale et 
Appliquée 

03 Matière 1 : Techniques d’analyses en biologie 

Matière 2: Microbiologie  

 

Pharmacotoxicologie 

03 Matière 1 : Techniques d’analyses en biologie 

Matière 2: Pharmacotoxicologie 
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Faculté des Sciences Exactes et de l’Informatique   

 

 

 

 

MI 

 

 

Informatique 
Intelligence artificielle et ses applications 04 

28/10/2122  
à 13 h 

au Site I de la 
FST 

(ex ENS) 
Route Belacel 

 

Matière 1 : Modélisation et programmation 

avancée 

Matière 2 : IA et apprentissage machine 

Matière 2 : Gestion des données et système 

distribué 

Gestion et Analyse de Données Massives 05 

Mathématiques Équations aux Dérivées Partielles 03 

Matière1 : Analyse  mathématique 

Matière 2 : EDP et Distributions 

 

Faculté des Sciences et de la Technologie 

ST 

Génie des  Procédés Génie Chimique 09 

22/10/2122  

à 13 h 
 à 

Salamandre 

 (Site de la 
FDSP) 

 

Matière 1 : Électrochimie  

Matière 2 : Opérations unitaires 

Électronique 

Électronique des Systèmes Embarqués 03 

22/10/2122  

à 13 h 
 à   

au Site I de la 
FST 

(ex ENS) 
Route Belacel 

 

 

Matière 1 : Électronique générale 

Matière 2 : Traitement de signal 

Micro-électronique 09 Matière 2 : Semi-conducteurs 

 
Micro-électronique et Microsystèmes 
Embarqués  
 

03 Matière 2 : Semi-conducteurs 

Génie Mécanique 
Énergétique 
 

 

 

 

 

06 

Matière 1 : Méthodes numériques 

Matière 2 : Mécanique des fluides et 

transfert de chaleur 
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Faculté de Littérature Arabe et des Arts 

 

LLA 

 لسانيات تطبيقية دراسات لغوية
 

05 

 

22/10/2122  

  

 الواحدة مساء
02 :00 

 خروبة 

داب  االموقع كلية

فنون العربي و ال  

 

 

 لسانيات عامة  المادة أألولى
 لسانيات تطبيقية المادة الثانية:

 

Institut d’Éducation Physique et Sportive 

 
STAPS 

 نشاط بدني

 رياضي مكيف

 

البدني الرياضي المكيف والصحةالنشاط   03 

 
22/10/2122 

 الواحدة مساء
 02 :00 

 خروبة 

 

 
  منهجية البحث العلمي :المادة األولى  

 

       التأهيل البدنيالمادة الثانية: 

 

  منهجية البحث العلمي :المادة األولى

 

البدنية  لألنشطة التخطيط والبرمجة التربويةالمادة الثانية: 

 والرياضية

 

 نشاط بدني

 رياضي تربوي

 

 

 النشاط البدني الرياضي المدرسي
 

12 

Faculté des Sciences Économiques, Sciences Commerciales et Sciences de Gestion 

SEGC 

 علــــوم تجاريــــة

 22/10/2122 04 تسويق دولي
 الواحدة مساء

 02 :00 
 خروبة 

 
 
 
 
 

22/10/2122  
 

 الواحدة مساء
13 :00 

 

 اقتصاد مؤسسة :المادة األولى

 التسويق الدوليالمادة الثانية: 

 10 مالية وتجارة دولية
 اقتصاد مؤسسة :المادة األولى

 إقتصاد نقدي دوليالمادة الثانية: 

 علوم مالية ومحاسبة

 12 واستراتيجيات مالية للمؤسسات الحوكمة
 مالية المؤسسة :المادة األولى

 أساليب التمويل الحديثة للمؤسسات المادة الثانية:

 12 إسالميةمالية وبنوك 
 مالية المؤسسة :المادة األولى

 الصيرفة االسالمية المادة الثانية:

 علوم اقتصادية

 12 اقتصاد التنمية
 إقتصاد كلي  :المادة األولى

 إلقتصاديا نماذج التنمية والنمو المادة الثانية:

 12 اقتصاد كمي
 إقتصاد كلي :المادة األولى

 إقتصاد قياسي المادة الثانية:
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 12 اقتصاد نقدي ومالي
 خروبة 

+ موقع معهد 

 التربية البدنية 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 إقتصاد كلي :المادة األولى

 مالية إقتصاد بنكي معمق وأسواق المادة الثانية:

 12 االقتصاد الرقمي
 كلي اقتصاد :المادة األولى

   بحوث العمليات المادة الثانية:

Faculté des Sciences Sociales 

SHS 

فلسفة-علوم اجتماعية   

 12 الفلسفة التطبيقية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/10/2122 
  الواحدة مساء

02 :00 
خروبة + موقع كلية 

  الطب 

 مناهج فلسفية )امتحان مشترك(  :المادة األولى

 (امتحان التخصص) فلسفة تطبيقية الثانية:المادة 

 12 الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة
 مناهج فلسفية )امتحان مشترك(  :المادة األولى

 ( امتحان التخصص ) حديثة ومعاصرة ة غربيةفلسف  المادة الثانية:

 12 فلسفة عامة
 مناهج فلسفية )امتحان مشترك(  :المادة األولى

 ( امتحان التخصص) فلسفة عامة الثانية:المادة 

علوم التربية–علوم اجتماعية   

 12 اإلرشاد والتوجيه
 منهجية )امتحان مشترك( :المادة األولى

 (امتحان التخصص) إرشاد وتوجيه المادة الثانية:

 12 تربية خاصة
 منهجية )امتحان مشترك( :المادة األولى

 (امتحان التخصص) تربية خاصة المادة الثانية:

علم النفس-علوم إنسانية  

 12 علم النفس الصحة المدرسية
 منهجية البحث العلمي )امتحان مشترك( :المادة األولى

 (امتحان التخصص) علم النفس الصحة المدرسية المادة الثانية:

 12 علم النفس المدرسي
 )امتحان مشترك( البحث العلمي  منهجية :المادة األولى

 (امتحان التخصص) علم النفس المدرسي المادة الثانية:

علوم اإلعالم -علوم إنسانية

 واالتصال

 12 اتصال وعالقات عامة
 علوم االعالم واالتصال  في المنهجية :المادة األولى

 المعرفة المتخصصة في اتصال وعالقات عامة المادة الثانية:

 12 االتصال التنظيمي
 علوم االعالم واالتصال  في المنهجية :المادة األولى

 االتصال التنظيميالمعرفة المتخصصة في  المادة الثانية:

 12 االتصال الجماهيري
 علوم االعالم واالتصال في المنهجية  :المادة األولى

 االتصال الجماهيريالمعرفة المتخصصة في  المادة الثانية:
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 مالحاظات هامة:

   Matière commune = Matière 1 Coeff. 1, durée : 1 h 30 min         د  01سا و 0المدة:  10معامل:  المادة أألولىمادة مشتركة =  -

      Matière de spécialité  = Matière 2 Coeff. 3, durée :  2 hسا2 المدة: 10معامل:  المادة الثانية التخصص:=  ةماد -

 /tebdoctorawhttps://progres.mesrs.dz:يقدم طلب الترشيح حصريا عبر الخط على الرابط- 

  :mosta.dz-https://www.univعلى الرابط تصفح موقع الجامعة زيد من المعلوماتلم -   

 12 سمعي بصري
 علوم االعالم واالتصال في المنهجية  :المادة األولى

 سمعي بصريالمعرفة المتخصصة في  المادة الثانية:

Faculté de Droit et des Sciences politiques 

DSP 
 

 علوم سياسية

 12 تعاون دولي
20/01/2122   

 الواحدة مساء
 02 :00 

 صالمندر
Salamandre 

Site de la 
FDSP 

 
 

 منهجية العلوم السياسية  المادة األولى:

 نظريات التكامل واالندماج  المادة الثانية:ا

 سياسات التنمية المحلية  المادة الثانية:ا 12 سياسة عامة

 حقوق
 

 03 القانون الجنائي
26/10/2122 

 الواحدة مساء
 02 :00 

ة خروبة + موقع كلي

 الطب 

 

 المدخل للعلوم القانونية :األولى المادة

 قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية الثانية:المادة 

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المادة الثانية: 12 القانون القضائي

 المادة الثانية: القانون الدولي العام 12 حقوق اإلنسان والحريات العامة

 العمل  قانون المادة الثانية: 03 القانون االجتماعي

اإلعمالقانون    القانون التجاري   :ةالمادة الثاني 03 

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
https://www.univ-mosta.dz/

