
 
 

 2023-2022�عنوان السنة ا�جامعية  هالدكتورامن اجل ا�حصول ع�� شهادة  مسابقة االلتحاق بالتكو�ن �� الطور الثالث

Competition for Admission to Doctoral Studies 2022-2023 

 
 ، وا�حدد لنظام الدراسات  والت�و�ن ل�حصول ع�� شهادات التعليم العا��،2022جوان  05املؤرخ ��  208- 22املرسوم التنفيذي رقم بمقت�ىى --

 ،اللذي يحدد كيفيات االلتحاق بالت�و�ن �� الطور الثالث وتنظيمھ وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقش��ا،2022اوت  01املؤرخ ��  991بمقت�ىى القرار رقم--

د عدد املناصب املفتوحة املتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العا�� لضمان الت�و�ن لنيل شهادة الدكتوراه و�حد 2022د�سم��  03املؤرخ ��   1411م�حق بالقرار رقم   بمقت�ىى  -

   ،�عنوان السنة ا�جامعية

املتعلقة بكيفيات التنظيم و إجراء مسابقة االلتحاق بالت�و�ن �� الطور الثالث من اجل   2022د�سم��  05��  ةاملؤرخ    2022/م.ع.ت.ت/960رقم  بموجب املذكرة  و 2022-2023

 ،  2023  2022�عنوان السنة ا�جامعية  ه ا�حصول ع�� شهادة الدكتورا

  :ة�� الشعب التاليمستغانم مسابقة وطنية  �� الدكتوراه الطور الثالث  -تنظم جامعة عبد ا�حميد بن باد�س

 

 
 مالحاظات ھامة: 

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

      Matière de spécialité  = Matière 2 Coeff. 3, durée :  2 hسا2 المدة: 03معامل:  المادة الثانیة التخصص:=  ةادم -

 /tebdoctorawhttps://progres.mesrs.dz:یقدم طلب الترشیح حصریا عبر الخط على الرابط- 

 mosta.dz-https://www.univ :على الرابط تصفح موقع الجامعة المعلومات زید من لم -   
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 علــــوم تجاریــــة
 04 تسویق دولي 

29/01/2023 
à 13 h 

  
 
 
 
 
 
 
 

22/01/2023  
 

à 13 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد مؤسسة  :المادة األولى
 التسویق الدولي المادة الثانیة: 

 04 وتجارة دولیة مالیة 
 اقتصاد مؤسسة  :المادة األولى

 إقتصاد نقدي دولي المادة الثانیة: 

 علوم مالیة ومحاسبة 
 03 الحوكمة واستراتیجیات مالیة للمؤسسات 

 مالیة المؤسسة  :المادة األولى
أسالیب التمویل الحدیثة  المادة الثانیة:

 للمؤسسات 

 03 إسالمیة مالیة وبنوك 
 مالیة المؤسسة  :األولىالمادة 

 الصیرفة االسالمیة  المادة الثانیة:

 علوم اقتصادیة 

 03 اقتصاد التنمیة
 إقتصاد كلي   :المادة األولى 

  نماذج التنمیة والنمو المادة الثانیة:
 إلقتصادي ا

 03 اقتصاد كمي
 إقتصاد كلي  :المادة األولى 

 إقتصاد قیاسي  المادة الثانیة:

 03 ومالي اقتصاد نقدي 
 إقتصاد كلي  :المادة األولى 

  إقتصاد بنكي معمق وأسواق  المادة الثانیة:
 مالیة

 03 االقتصاد الرقمي 
 كلي  اقتصاد :المادة األولى 

    بحوث العملیات  المادة الثانیة:

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

