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2022-2021المسابقة الوطنية لاللتحاق بالتكوين في الدكتوراه لمسنة الجامعية   

Concours national d’accès à la formation 3ème cycle (Doctorat) pour l’année universitaire 2021-2022   
  ، المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، 2008 غشت 19 المؤرخ في 265-08بناء على المرسوم التنفيذي رقم  -
  المحدد لكيفيات االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمو وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها،2022  جانفي 09 المؤرخ في 28بناء على القرار رقم  -
 المتضمن تأىيل جامعة البويرة لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه والمحدد لعدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة 2022 جانفي 13 المؤرخ في 033بناء على القرار رقم  -

  ،2022-2021الجامعية 
  المتعلقة بكيفيات تنظيم مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه2022 جانفي 09 المؤرخة في 15بناء على التعليمة رقم  -
 في التخصصات التالية2022-2021تعلن جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة عن تنظيم مسابقات للتسجيل في السنة األولى دكتوراه للسنة الجامعية  -

 المذكورة أدناه
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/ الكلية 
 المعهد

 التخصص الشعبة الميدان
عدد 

 المناصب
 تاريخ وتوقيت المسابقة شروط المشاركة مواد المسابقة

 

 

العلوم والعلوم 
 التطبيقية

 

 

 

Sciences de la 

matière 
physique  

Physique Des 

Matériaux 
03 

Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) Analyses numérique. 

Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

 Techniques d’analyses des matériaux. 

Tous les titulaires 

d’un diplôme de 

master ou d’un titre 

étranger reconnu 

équivalent dans la 

filière ; avant ou 

après 

harmonisation. 

 

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2021 مارس 12السبت 

 فً المادة المشتركة: االمتحان األول  -

ساعة :  المدة13.00: على الساعة 

 .ونصف 

 فً مادة التخصص: االمتحان الثانً  -

 ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

Physique De la 

Matière 

Condensée 

03 

Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) Analyses numérique. 

Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

Physique du solide approfondie. 

Sciences et 

technologies 

G
én

ie D
es P

ro
céd

és 

Génie Chimique 03 

Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) Techniques d’analyses 

Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

Génie des Réacteurs. 

Tous les titulaires 

d’un diplôme de 

master ou d’un titre 

étranger reconnu 

équivalent dans la 

filière ; avant ou 

après 

harmonisation. 

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2021 فٌفري 26السبت 

 فً المادة المشتركة: االمتحان األول  -

ساعة :  المدة13.00: على الساعة 

 .ونصف 

 فً مادة التخصص: االمتحان الثانً  -

 ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 
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العلوم والعلوم 
 التطبيقية

 

Mathématique 

et 

Informatiques 

in
fo

rm
a
tiq

u
e

 

Intelligence 

Artificielle et 

Ses 

Applications 

03 

Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 

(Coeff. = 1 ; durée 1h30) Algorithmiques et 

structures de données. 

Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 

Sp.1 : Intelligence Artificielle. 

Tous les titulaires 

d’un diplôme de 

master ou d’un titre 

étranger reconnu 

équivalent dans la 

filière ; avant ou 

après 

harmonisation 

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2021 مارس 05السبت 

 فً المادة المشتركة: االمتحان األول  -

ساعة :  المدة13.00: على الساعة 

 .ونصف 

 فً مادة التخصص: االمتحان الثانً  -

 Réseaux et ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

Systèmes 

Distribués 

03 

Epreuve générale (pour toutes les spécialités) : 
(Coeff. = 1 ; durée 1h30)  Algorithmiques et 
structures de données. 

Epreuve de spécialité : (Coeff. = 3 ; durée 2h00) 
Sp.1 : Réseaux. 

العلوم 
االجتماعية 
 واإلنسانية

العلوم اإلنسانية  و 
 االجتماعية

العلوم اإلنسانية 
 تاريخ-

 03 التاريخ الوسيط

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
، (01)، المعامل  البحث التاريخيمنهجية: امتحان في المادة المشتركة-  -

 .المدة ساعة ونصف
 مجتمع الغرب اإلسالمي، المعامل  :امتحان في مادة من التخصص -
 .ساعتين: ، المدة (03)

جميع الحاصلين على 

   شهادة ماستر

ً قبل   في شعبت الخكٍى

 وبعذ املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2021 مارس 05السبت 

 فً المادة المشتركة: االمتحان األول  -

ساعة :  المدة13.00: على الساعة 

 .ونصف 

 فً مادة التخصص: االمتحان الثانً  -

 ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

علوم وتقنيات 
النشاطات 

البدنية 
 والرياضية

علوم وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية

إدارة وتسيير 
 رياضي

 03 إدارة وتسيير رياضي

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل / منهجية البحث العلمي :  في المادة المشتركةامتحان- 

. ساعة ونصف: المدة 
 / 03المعامل / اإلدارة والتسيير الرياضي  :  امتحان في مادة من التخصص-

 ساعتين: المدة 

جميع الحاصلين على 

    شهادة ماستر

ً قبل  في شعبت الخكٍى

 وبعذ املىائمت

 
 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 05السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

 ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 
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علوم وتقنيات 
النشاطات 

البدنية 
 والرياضية

علوم وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية

 تدريب رياضي

التدريب الرياضي 
 النخبوي

03 

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل / منهجية البحث العلمي  : امتحان في المادة المشتركة- 

. ساعة ونصف: المدة 
: المدة  / 03المعامل / التدريب الرياضي  : امتحان في مادة من التخصص-

  ساعتين

جميع الحاصلين على 

أو شهادة  شهادة املاستر

أجىبيت معترف 

بمعادلتها   في شعبت 

ً قبل أو بعذ  الخكٍى

 املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 05السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة   03 التحضير البدني الرياضي 

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل / منهجية البحث العلمي  : امتحان في المادة المشتركة- 

. ساعة ونصف: المدة 
 / 03المعامل  / الرياضي البدني  التحضير : امتحان في مادة من التخصص-

 ساعتين: المدة 

كلية العلوم 
االقتصادية 
التجارية و 
 علوم التسيير

علوم اقتصادية         
و التسيير و علوم 

 تجارية

علوم المالية            
 و المحاسبة

 03 مالية المؤسسة

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل/ محاسبة مالية)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
  03المعامل /   أسواق ماليةامتحان في مادة من التخصص-

جميع الحاصلين على  ساعتين: المدة 

أو شهادة  شهادة املاستر

أجىبيت معترف 

بمعادلتها   في شعبت 

ً قبل أو بعذ  الخكٍى

 املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 05السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

 ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

 03 محاسبة

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
:  المدة            01المعامل/(محاسبة مالية)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف
المعامل /  تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائرامتحان في مادة من التخصص-

 ساعتين:  المدة  03

 03 محاسبة و تدقيق

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
   01المعامل/ (محاسبة مالية)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
 المدة  03المعامل /  تدقيق محاسبي و ماليامتحان في مادة من التخصص-
 ساعتين: 
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كلية العلوم 
االقتصادية 
التجارية و 
 علوم التسيير

علوم اقتصادية    
و التسيير و علوم 

 تجارية

 علوم تجارية

 03 مالية و تجارة دولية

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل/(تسويق)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
 /  تقنيات تمويل التجارة الدوليةامتحان في مادة من التخصص-

ساعتين : المدة  03  المعامل 

جميع الحاصلين على 

أو شهادة  شهادة املاستر

أجىبيت معترف 

بمعادلتها   في شعبت 

ً قبل أو بعذ  الخكٍى

 املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 05السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

 03 تسويق الخدمات ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
  01المعامل/ (تسويق)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
/  التسويق االستراتيجي للخدماتامتحان في مادة من التخصص-

 ساعتين:  المدة  03المعامل 

 علوم التسيير

 03 إدارة األعمال

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 المعامل / (تسيير المؤسسة)امتحان في المادة المشتركة - 
. ساعة ونصف:  المدة 01
 03المعامل /  أسس اإلدارة اإلستراتيجيةامتحان في مادة من التخصص-

 ساعتين: المدة 

جميع الحاصلين على 

أو شهادة  شهادة املاستر

أجىبيت معترف 

بمعادلتها   في شعبت 

ً قبل أو بعذ  الخكٍى

 املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 12السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

 03 إدارة الموارد البشرية ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
  01المعامل /(تسيير المؤسسة)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
  03المعامل /   الثقافة التنظيميةامتحان في مادة من التخصص-

 ساعتين: المدة 
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كلية العلوم 
االقتصادية 
التجارية و 
 علوم التسيير

علوم اقتصادية            
و التسيير و علوم 

 تجارية

العلوم 
 االقتصادية

 03 اقتصاد كمي
: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 

. ساعة ونصف: المدة  01المعامل/ (اقتصاد كلي)امتحان في المادة المشتركة - 
 03المعامل /   تحليل السالسل الزمنيةامتحان في مادة من التخصص-

ساعتين : المدة 
جميع الحاصلين على 

أو شهادة  شهادة املاستر

أجىبيت معترف 

بمعادلتها   في شعبت 

ً قبل أو بعذ  الخكٍى

 املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 12السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

 ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

 03 اقتصاد نقدي و بنكي
: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 

. ساعة ونصف:  المدة 01المعامل /(اقتصاد كلي)امتحان في المادة المشتركة - 
 03المعامل/   اقتصاد نقدي و بنكي معمقامتحان في مادة من التخصص-

ساعتين : المدة 

التحليل االقتصادي                    
 و االستشراف

03  
: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 

. ساعة ونصف:  المدة  01المعامل/(اقتصاد كلي)امتحان في المادة المشتركة - 
 ساعتين:  المدة  03المعامل/ اقتصاد قياسيامتحان في مادة من التخصص-

اقتصاد و تسيير 
 المؤسسات

03 
: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 

. ساعة ونصف:  المدة 01المعامل/ (اقتصاد كلي)امتحان في المادة المشتركة - 
 ساعتين: المدة  03المعامل/   تمويل المؤسسةامتحان في مادة من التخصص-

 كلية

اآلداب         
 و اللغات

 دراسات أدبية لغة و أدب عربي

 03 أدب جزائري
: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 

 01المعامل/(قضايا النص الشعري القدبم)امتحان في المادة المشتركة - 
. ساعة ونصف:  المدة 

 ساعتين: المدة  03المعالم /  أدب جزائريامتحان في التخصص مادة -

جميع الحاصلين على 

أو شهادة  شهادة املاستر

أجىبيت معترف 

بمعادلتها   في شعبت 

ً قبل أو بعذ  الخكٍى

 املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 26السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

 ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 
أدب عربي حديث            

 و معاصر
03 

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل/(قضايا النص الشعري القدبم)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
: المدة  03المعامل / أدب عربي حديث ومعاصرامتحان في التخصص مادة -

ساعتين 
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 كلية

اآلداب         
 و اللغات

 لغة و أدب عربي
الدراسات 

 النقدية

النقد العربي الحديث         
 و المعاصر

03 

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل /(تحليل نص نقدي)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
المعامل / مناىج النقد األدبي الحديث و المعاصرامتحان في التخصص مادة -

 ساعتين:  المدة 03

جميع الحاصلين على 

أو شهادة  شهادة املاستر

أجىبيت معترف 

بمعادلتها   في شعبت 

ً قبل أو بعذ  الخكٍى

 املىائمت

 :تجري المسابقة ٌوم 

 2022 مارس 26السبت 

: امتحان عام فً الشعبة على الساعة  -

 .ساعة ونصف :  المدة13.00

 امتحان فً التخصص -

 03 النقد العربي القديم ساعتان:  المدة 15.00: على الساعة 

: تتضمن المسابقة امتحانين إجباريين 
 01المعامل/ (تحليل نص نقدي)امتحان في المادة المشتركة - 

. ساعة ونصف:  المدة 
: المدة  03المعامل /  قضايا النقد العربي القديمامتحان في التخصص مادة -

ساعتين 
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ًا
 : هههههههههههههههههههههههههههههههههاا جذا

 

 ًعبر الخط عبر البىابت الىطىيت للدسجيل في الذلخىراه، في الفترة املمخذة م 
ًا
ا  :و ذا عبر الزابط الخالي.  2022 جاهفي 27 إلى 16:   جخم عمليت الدسجيل إجباٍر

https://progres.mesrs.dz/webdoctorat    ، ارة الزابط الخالي  :وملعلىماث ألثر  عً املسابقاث الىطىيت للمؤسساث الجامعيت ألاخزي ، ًمكىكم ٍس
https://services.mesrs.dz/mapFormationDoctorat/portail_Fr.html 

  مسابقاث مىظمت مً طزف املؤسساث املؤ لت حسب اخخياره على املسخىي الىطني (4)إلى أربع  (1)ًمكً للمترشح إمكاهيت املشارلت في واحذة. 
  ًجب على املترشح أن ًؤلذ، عبر الخط على ألارضيت الزقميتPROGRES2022 جاهفي 29 و 28:، اخخياراجه في. 
 ًملف املشارلت، ًخكىن م: 

 .وسخت عً لشف الىقاط للبكالىرٍا -1
 .وسخت مً شهادة الللساون أو شهادة أخزي لللىر ألاوو  -2
 .وسخت عً لشىف الىقاط لللساون أو شهادة أخزي لللىر ألاوو  -3
 .وسخت عً شهادة املاستر -4
 .وسخت عً لشىف الىقاط للماستر -5

 في الذلخىراه في أي مؤسست للخعليم العالي وطىيت أو دوليت ً  .ال ًمكً للمترشح أن ًكىن مسجال ملشاولت الخكٍى
 دراست امللفاث: 

خ املزحلت الزقم  الخاٍر

ت للملفاث 01  .2022 فيفزي 04 جاهفي إلى 30 امللابقت إلاداٍر

 .2022 فيفزي 09 إلى 05 امللابقت العلميت للملفاث 02

خ املسابقت 03  .2022 فيفزي 10 إلاعالن عً قائمت املترشحين املقبىلين وجأليذ املشارلت وفق جاٍر

 .2022 فيفزي 12وPROGRES 11إًذاع اللعىن باليسبت للمترشحين غير املقبىلين عبر  04

 . فيفزي 14و 13 دراست اللعىن  05

06 

خ املسابقت   ، والتي  /https://progres.mesrs.dz/webdoctorat: عبر البىابت الالكتروهيتإلاعالن عً القائمت النهائيت للمترشحين، وجأليذ املشارلت وفق جاٍر

: مً خاللها ًخىجب على املترشحين بلبع اسخذعاءاث الترشح، لما ًمكنهم أًضا الاطالع على هخائج املترشحين املقبىلين عبر املىقع الزسمي للجامعت 

www.univ-bouira.dz  عبر صفحت الفاٌسبىك   أو« Université de Bouira »  حيث ٌعذ إلاعالن عنها بمثابت اسخذعاء للمترشحين ،. 
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 ًمكً للللبت باسخمزار مخابعت جلىر دراست ملفاتهم على مسخىي ألارضيت الزقميت. 
 خ  .2022 فيفزي 15: على املترشحين الالتزاا بالىظاا الذاخلي للمسابقت، والذي سييشز بخاٍر
  خ إجزاء املسابقت (03)ًخم وشز الىخائج النهائيت للمسابقت بعذ مصادقت الهيئاث العلميت املؤ لت في أجل ثالثت  .أًاا لأقص ى حّذ بعذ جاٍر
  املىاليت لإلعالن الزسمي عً الىخائج النهائيت (15)ًخم حسجيل املترشحين الىاجحين، خالو خمست عشز 

ًا
                                                                            .ًىما
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