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  في میدان العلوم االقتصادیة، علوم التسییر و العلوم التجاریة 2019-2018بعنوان السنة الجامعیة  االلتحاق بتكوین الدكتوراهمسابقة اعالن 

 
  :بناءا على 

 .، یتضمن نظام الدراسات للحصول على شھادة اللسانس وشھادة الماستر وشھادة الدكتوراه2008أوت  19المؤرخ في  265-08المرسوم التنفیذي رقم  -
الث وشروط إعداد أطروحة الدّكتوراه ومناقشتھا 2016جوان  02المؤرخ في  547القرار رقم  - ّ ّكوین في الّطور الث ّذي یحدد كیفیات تنظیم الت   .ال
 .2019- 2018وحة بعنوان السنة الجامعیة الدكتوراه ویحدد عدد المناصب الممنیتضمن تأھیل مؤسسات التعلیم العالي لضمان التكوین لنیل شھادة  2018جویلیة  16المؤرخ في  615القرار رقم  -
 . المتعلقة بكیفیات تنظیم مسابقة االلتحاق بالتكوین الطور الثالث من أجل الحصول على شھادة الدكتوراه 16/07/2018المؤرخة في  2018/ج.ت.د.ت.م/ع.ت.ت.ع.م/456التعلیمة رقم  -
 .2019- 2018و المتعلقة بالتسجیل عبر الخط في مسابقة دكتوراه الطور الثالث بعنوان السنة الجامعیة  9/09/2018المؤرخة في  2018/ع.م/ع.ت.ت.ع.م /527التعلیمة رقم  -

 
  : الشعب التاليفي  2018/2019بعنوان السنة الجامعیة الطور الثالث بالدكتوراه درسة الدراسات العلیا التجاریة مسابقة وطنیة لاللتحاق تنظم م
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  :ماستر في  3  الحوكمة :  1ت 
 العلوم االقتصادیة -
 علوم التسییر -
 العلوم التجاریة -
ادارة االبداع  -

وطنیة الللمدرسة 
 المتعددة التقنیات

  

  2018اكتوبر  20السبت  :التاریخ
و  ت .ع.د.م 01المدرج  رقم :المكان

  اقسام المدرسة 
  القطب الجامعي القلیعة

  :االمتحانات
  مبادئ التسییر  :01المادة 

  01 :المعامل
 )30سا14الى  00سا13(ساعة ونصف :المدة

 
   :02المادة 

  حوكمة المؤسسة :  1ت 
  استراتیجیة المؤسسة :   2ت 
  مقاوالتیة :  3ت 

  3: المعامل 
 )00سا17الى  00سا15(ساعتان  :المدة

  3  الشؤون الدولیة :  2ت 

  3  مقاوالتیة :  3ت 
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المیدان 
  الرئیسي

عدد   الشعبة  المیدان
  المناصب

عدد   التخصص
المناصب 

لكل 
  تخصص

  برنامج امتحان المسابقة  تاریخ ومكان اجراء المسابقة  شروط االلتحاق

  
  
  ا. ا. ع

  
  
  ت.ت.ا.ع

  
  

علوم 
  تجاریة 
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  :ماستر في  3   الرقمي تسویق :  1ت 
 العلوم االقتصادیة -
 علوم التسییر -
 العلوم التجاریة -

  

  2018اكتوبر  20السبت  :التاریخ
و  ت .ع.د.م 02المدرج  رقم :المكان

  اقسام المدرسة 
  القطب الجامعي القلیعة

  :االمتحانات
  تسویق استراتیجي   :01المادة 

  01 :المعامل
 )30سا14الى  00سا13(ساعة ونصف :المدة

 
   :02المادة 

  تسویق الكتروني  :  1ت 
  ادارة و تسویق االبداع  :   2ت 
  تسویق خدماتي :  3ت 

  3: المعامل 
 )00سا17الى  00سا15(ساعتان  :المدة

  3  تصمیم و تسویق االبداع :  2ت 

  3  تسویق اقلیمي :  3ت 

 

المیدان 
  الرئیسي

عدد   الشعبة  المیدان
  المناصب

عدد   التخصص
المناصب 

لكل 
  تخصص

  برنامج امتحان المسابقة  تاریخ ومكان اجراء المسابقة  شروط االلتحاق

  
  
  ا. ا. ع

  
  
  ت.ت.ا.ع

  
  

علوم 
مالیة و 

  محاسبیة  
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  :ماستر في  3  توحید محاسبي :  1ت 
 العلوم االقتصادیة -
 علوم التسییر -
 العلوم التجاریة -

  

  2018اكتوبر  20السبت  :التاریخ
و  ت .ع.د.م 03المدرج  رقم :المكان

  اقسام المدرسة 
  القطب الجامعي القلیعة

  :االمتحانات
  محاسبة مالیة    :01المادة 

  01 :المعامل
 )30سا14الى  00سا13(ساعة ونصف :المدة

 
   :02المادة 

    IFRSمحاسبة :  1ت 
  سوق رؤوس األموال  :  2ت 
  تدقیق محاسبي و مالي  :  3ت 

  3: المعامل 
 )00سا17الى  00سا15(ساعتان  :المدة

  3  ھندسة مالیة :  2ت 

  3   تدقیق المؤسسة :  3ت 
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  :مالحظة 

 https://progres.mesrs.dz/webdoctorat : الموقع األتي  عبرالخط و  علىیتم التسجیل حصریا في المسابقة  -
 :مھمةتواریخ  -

  2018سبتمبر  25إلى  2018سبتمبر  16من : فترة التسجیالت في المسابقة 
   2018اكتوبر  2إلى  2018سبتمبر  26من : فترة الطعون بعد اصدار القائمة االولیة للمترشحین 

  . 2018اكتوبر  5: االعالن عن القائمة النھائیة للمترشحین 
   2018اكتوبر  20السبت : تاریخ اجراء المسابقة 

  pgrs@hec.dz :     7 ou par mail3024 38 00 :  TEL: من اجل أي استفسار یرجى االتصال بنا عبر  -

 

:الملف الذي یجب ایداعھ في حالة النجاح  

 )تحمل من موقع المدرسة(طلب الترشح استمارة   -
 شمسیتانصورتان  -
 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -
 نسخة من شھادة الباكالوریا -
 شھادات معادلةوالماستر، أو  یسانسلالشھادتي  عننسخة  -
 الماستر طور  سانس ویاللطور سنوات كل ف النقاط لوكش عن نسخ -
 نسخة عن الملحق الوصفي لشھادة الماستر  -
 نسخة من شھادة المعدلة بالنسبة للشھادات األجنبیة -
 او شھادة عدم العمل بالنسبة لغیر العاملین  العاملین لمواصلة الدراسةترخیص من الھیئة المستخدمة للمترشحین  -
  .رف یحمل طابع بریدي وعنوان الطالبظ -
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