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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 ""محمد بن أحمد 2جامعة وهران  
 

 

 

 

 

 

 

 

و يحدد   لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه    2والمتضمن تأهيل جامعة وهران   2322ديسمبر   30المؤرخ في    1111لقرار الوزاري رقم  ا بمقتضى
       لاللتحاق بالتكوين  محمد بن أحمد مسابقة وطنية 2وهران   ، تنظم جامعة 2320-2322عدد المق اعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  

، وعلى الراغبين في المشاركة في المسابقة  التسجيل حصريا عبر األرضية الرقمية   2320/   2322 في الدكتوراه في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية  
PROGRES  :عبر الرابط التالي bdoctorat://progres.mesrs.dz/we https 

  2322ديسمبر   11الى  13من  
 للمسابقة وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر األرضية  الترشحملف ات    إيداع

 2320جانفي    30في  
 الرقمية وتأكيد المشاركة وفق ا لتواريخ المسابق ات  يةاألرضعن ق ائمة المرشحين المقبولين الجتياز المسابقة عبر    اإلعالن 

  2320فيفري   11 إلىجانفي    إلى 11من  
 الطور الثالثااللتحاق بالتكوين في   مسابق ات  إجراء

ة                 ني       ة وط       ابق     م مس          ي     عن تنظ  إعالن  
امعية       لجة ا       وان السن           الث بعن      ور الث       وراه في الط          لاللتحاق بالتكوين في الدكت  

 2322  /2320  
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الذي يحدد كيفيات االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها السيما المادة    2322أوت    31المؤرخ في    111طبق ا ألحكام القرار
لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه و يحدد عدد المق اعد   2والمتضمن تأهيل جامعة وهران   2322ديسمبر   30المؤرخ في    1111لقرار الوزاري رقم  اوبمقتضى   ،الرابعة منه

تكوين في الدكتوراه في الطور الثالث بعنوان  لاللتحاق بالبن أحمد مسابقة وطنية   محمد 2تنظم جامعة وهران  ،  2320/  2322الجامعية  البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة  
 في التخصصات التالية:  2320/   2322 السنة الجامعية  

 صـــصــخــالت  ةـــبــعـــالش      الميدان
 عدد

اصبــالمن  
 وادـــــــــالم

 هاــــــيـــــف نـــــحـــالممت
 راءـــــتاريخ إج

 المسابقة
 المعنية تخصصاتال

 بالمسابقة

DSP حقوق 

 والنقل البحري القانون
 الثقافة القانونية :المشتركة المادة في امتحان - 03

 القانون البحري :التخصص في امتحان -

 
 
 
 
 

40  /40 /0402 

 

 

 

 

تخصصات الجميع 

 للشهادات المقبولة

 * في الشعبة المدرجةو 

 والمالي البنكي القانون

 القانونيةالثقافة  :المشتركة المادة في امتحان - 42

 بورصةقانون ال ة /القيم المنقول :التخصص في امتحان -

 العامة والحريات اإلنسان حقوق

 الثقافة القانونية :المشتركة المادة في امتحان - 42

المؤسسات الدستورية / حقوق اإلنسان  :التخصص في امتحان -

 والحريات األساسية

 الطفل حقوق

 الثقافة القانونية :المشتركة المادة في امتحان - 42

حماية /  المعمق قانون األسرة  :التخصص في امتحان -

  األشخاص

 أعمال قانون

 الثقافة القانونية :المشتركة المادة في امتحان - 03
حقوق الملكية الشركات التجارية /  :التخصص في امتحان -

 الفكرية

عن تنظيم مسابقة وطنية    إعالن  
2320 / 2322 ة  لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعي   

جمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة الشعبيـــةال  

والبحــــــث العلمـــــــيوزارة التعليـــــم العـــــالــي   

بن احمد محمد 2جامعة وهران   
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 صــصــخــالت ةــــبـــعــالش الميدان
 عدد

اصبـالمن  
 وادـــــالم

 هاــــيــف نـــــــحـــالممت
راء ـخ إجـــتاري

 ةـــقــابــالمس
 ةــنيــاالمع تخصصاتال

 ةـــابقـــبالمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــاديـــعلوم اقتص

 

Economie internationale 

  االقتصاد العام امتحان في المادة المشتركة: - 03

  قتصاد الدول اال :امتحان في التخصص -

 

 

 

 

 

 

11   /22 /2222 

 

 

 

 

 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  

 اقتصاد كمي

 االقتصاد العام  امتحان في المادة المشتركة: - 30

  االقتصاد القياس  :امتحان في التخصص -
 

 وبنكياقتصاد نقدي 

  االقتصاد العام  امتحان في المادة المشتركة: - 30

 قتصاد البنك اال: امتحان في التخصص -
 

 اقتصاد وتسيير المؤسسات

 االقتصاد العام  امتحان في المادة المشتركة: - 30

 اقتصاد المؤسسة  :امتحان في التخصص -

 

 التحليل االقتصادي واالستشراف
 االقتصاد العام المادة المشتركة:امتحان في  - 30

  االقتصاد الكل  المال  :امتحان في التخصص -

 رـيـيــعلوم التس

 

 

 

 إدارة األعمال
 أسس إدارة األعمال امتحان في المادة المشتركة: - 03

إدارة األعــمال اإلسـتـراتـيـجـيـة       :امتحان في التخصص -

 والـرقـمـنـة

 

 

11 /22  /2222 

 

 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  

 إدارة عامة
 أسس إدارة األعمال  امتحان في المادة المشتركة: - 30

مومية    إدارة األعـمـال الـعـ: امتحان في التخصص -  

 تسيير الموارد البشرية

 أسس إدارة األعمال  امتحان في المادة المشتركة: - 30

 الـموارد الـبـشـريـة إدارة : في التخصص امتحان -
 

 ةــاريـــعلوم تج

 التسويق إدارة
 مبادئ التسويق  امتحان في المادة المشتركة: - 30

 إدارة التسويق:   امتحان في التخصص -

 

 

15  /22 /2222 

 

 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  

 التسويق الرقمي
 مبادئ التسويق  امتحان في المادة المشتركة: - 30

 التسويق الرقم : امتحان في التخصص -

 تسويق
 مبادئ التسويق امتحان في المادة المشتركة: - 30

  التسويق االستراتج : امتحان في التخصص -

 مالية وتجارة دولية

 

 مبادئ التسويق امتحان في المادة المشتركة: - 30

 تقنيات تمويل التجارة دولية:  التخصص امتحان في -
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SEGC 
 ةــــــاليــلوم مـع

 ةـــاسبـــو مح

الحوكمة واستراتيجيات مالية 

 للمؤسسات

  محاسبة تدقيق مالية امتحان في المادة المشتركة: - 30
حوكمة واستراتيجيات المالية  :امتحان في التخصص -

  للمؤسسات
 

 

 

 

 

 

 

 

11  /22  /2222 

 

 

 

 

 

 

التخصصات جميع 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  

المالية العامة والتشريع المالي 

 الضريبي

 محاسبة تدقيق مالية  امتحان في المادة المشتركة: - 30

  المحاسبة و الجباية :امتحان في التخصص -
 

 توحيد المحاسبة وتدقيق المؤسسة

 

 محاسبة تدقيق مالية  امتحان في المادة المشتركة: - 30

  توحيد المحاسبة وتدقيق :امتحان في التخصص -
 

 محاسبة

 محاسبة تدقيق مالية  امتحان في المادة المشتركة: - 30

  : محاسبة و مراقبة التسييرامتحان في التخصص -
 

 محاسبة وتسيير المنظمات

 محاسبة تدقيق مالية  امتحان في المادة المشتركة: - 30

  المعايير الدولية للمحاسبة :امتحان في التخصص -
 

SHS 

 

 

 

 وم االجتماعيةـــعلال

 ةــــــفـــلسـف -

 الفلسفة التطبيقية
03 

 
وترجمة  المنهجية امتحان في المادة المشتركة: -

 مصطلحات

 :امتحان في التخصص -

 الفلسفة التطبيقية ومجاالتها: 1ت

والمعاصرة الحديثة الغربية الفلسفة: 2ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  /21  /2222 

 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  
 

 الفلسفة الغربية الحديثة 

 و المعاصرة 

30 

 ةعلوم االجتماعيال

 اــــيـوجــولــروبـــاالنث-

 انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية
30  

البحث منهجية  امتحان في المادة المشتركة: -
 األنثروبولوج 

 امتحان في التخصص:  -

 : أنثروبولوجيا عامة1ت

  : أنثروبوجيا حضرية2ت

 

 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  
انثروبولوجيا الفضاءات 

 الحضرية

30 

 علوم االجتماعيةال

 انـــــــكــعلم الس-

 

 الصحة   السكان و

 

30  
 ثقافة عامة في المادة المشتركة:امتحان  -

 :امتحان في التخصص -

 : التحليل الديمغراف 1ت

 : التحليل الديمغراف 2ت
 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 علم السكان  *والمدرجة في الشعبة  

30 
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 امة:ــــه ةــظــمالح

 

    المسابقة مفتوحة للمترشحين الحائزين، زيادة على شهادة البكالوريا، شهادة ماستر أو شهادة مهندس دولة    *
         لعليا لألساتذةالذي تضمنه المدارس ا ( سنوات31أو شهادة تتوج مسار التكوين المحددة مدته ب خمس)

 ا.مقبول"، أو شهادة أجنبية معترف به"بتقدير    أو شهادة ماجستير
 

ST 

Electromécanique Electromécanique 

09 - Epreuve commune : Méthodes 

numériques. 

-Epreuve de Spécialité : Machines et 

équipements électriques 

 

 

 

 

11 / 02 / 2023 

 

 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  
 

Génie Industriel Génie Industriel 

09 - Epreuve commune : Méthodes 

numériques (licence) 

- Epreuve de Spécialité : Automatisme et 

maintenance industrielle                            

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  
 

Hygiène et 

Sécurité 

Industrielle 

Sécurité industrielle et 

Environnement 

 

03 
- Epreuve commune : thermodynamique 

appliquée 

- Epreuve de Spécialité : sûreté de 

fonctionnement et analyse des risques 

 

04 / 02 / 2023 

 

 

جميع التخصصات 

 للشهادات المقبولة

 *والمدرجة في الشعبة  
 

Sécurité 

Prévention/Intervention 
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