الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعالن عن الترشح لاللتحاق بالسنة ألاولى ماستر أكاديمي بعنوان
السنة الجامعية 2021/2020
لفائدة املتخرجين الجدد في الليسانس (دفعة  )0202-0272من جامعة
تطبيقا ألحكام القرار الوزاري
إلاسالمية الذي يحدد شروط الالتحاق
للعلومأكتوبر 0202
املؤرخ في 71
ألاميررقم
عبد157القادر

وكيفيات التوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة املاستر ،تعلن جامعة ألامير عبد
القادر للعلوم إلاسالمية عن فتح الترشح لاللتحاق والتسجيل في السنة أولى ماستر أكاديمي بعنوان
السنة الجامعية  ،0207/0202لفئة الحائزين على شهادة الليسانس نظام -ل.م.د -من دفعة
املتخرجين الجدد  0202-0272من جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية ،وهذا في تخصصات
ومسارات التكوين في املاستر املؤهلة واملفتوحة ،كما هي محددة في الجدول امللحق.
فعلى الراغبين في الترشح من هذه الفئة ،وخالل الفترة املمتدة من  0202/77/02إلى
 0202/77/02ملء بطاقة املعلومات والرغبات إلالكترونية املعدة لهذا الغرض من خالل ألارضية
الرقمية املخصصة لذلك على الرابط  http://193.194.84.163:8080/msubscription :يبين من
خاللها املترشح التخصصات املرغوب فيها واملسموح بها ،وفق ترتيب تنازلي ،مع ضرورة مراعاة
تخصصات املاستر املسموح بها بما يوافق مسارات التكوين في الليسانس املحصل عليها.
يرتب املترشحون على أساس النتائج املحصل عليها طوال مسارهم التكويني في الليسانس طبقا
ألحكام القرار الوزاري رقم  171املؤرخ في  22نوفمبر  0277املتضمن كيفيات ترتيب الطلبة ،ويتم
توجيههم وفق ترتيب استحقاقي يراعي من جهة عدد املقاعد البيداغوجية املفتوحة في كل تخصص
للماستر ،والرغبات املسموح بها واملعبر عنها بموجب بطاقة الرغبات من جهة أخرى،
تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في مساركم الجامعي.

جدول التخصصات المفتوحة لاللتحاق بالسنة أولى ماستر  0202-0202خاص بفئة المتخرجين الجدد من جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
الدفعة األخيرة 0202-0222
الكلية

القسم

الميدان

كلية أصول الدين

عدد
قسم العقيدة
ومقارنة األديان
قسم الكتاب
والسنة
قسم الدعوة
واإلعالم
واالتصال

علوم انسانية
واجتماعية

قسم التاريخ

علوم انسانية
واجتماعية

الفرع  /الشعبة

التخصصات المفتوحة
المناصب

علوم إسالمية -أصول الدين

مقارنة األديان
العقيدة اإلسالمية
التفسير وعلوم القرآن
الحديث وعلومه
الدعوة واإلعالم

العقيدة ومقارنة األديان
العقيدة ومقارنة األديان
الكتاب والسنة
الكتاب والسنة
الدعوة والثقافة اإلسالمية

علوم إنسانية -علوم اإلعالم
واالتصال

الصحافة المطبوعة واإللكترونية
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كلية الشريعة واالقتصاد

كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

علوم إنسانية -تاريخ

قسم اللغة العربية
قسم اللغات
والترجمة
قسم الشريعة
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قسم الفقه
وأصوله
قسم االقتصاد
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لغة وأدب عربي

تخصصات الليسانس المقبولة
للمشاركة

علوم إنسانية -علم المكتبات
علوم انسانية-علم اآلثار
علوم إسالمية -لغة عربية
وحضارة إسالمية
دراسات لغوية
دراسات أدبية

آداب ولغات
أجنبية

لغة تركية

علوم انسانية
واجتماعية

علوم إسالمية -شريعة

علوم اقتصادية ،علوم اقتصادية
تسيير وعلوم علوم مالية ومحاسبة
تجارية
علوم التسيير

تاريخ المقاومة والحركة الوطنية
الجزائرية
تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر
الوسيط
إدارة المؤسسات الوثائقية والمكتبات
اآلثار اإلسالمية
الحضارة اإلسالمية
اللغة العربية والدراسات القرآنية
لسانيات عامة
أدب عربي حديث ومعاصر
أدب عربي قديم

علم المكتبات والمعلومات
علم اآلثار
التاريخ والحضارة اإلسالمية
اللغة العربية والدراسات القرآنية
لسانيات عامة
أدب عربي
أدب عربي

لغة وثقافة (لغة تركية)

لغة تركية

الشريعة والقانون
حقوق اإلنسان واألقليات
الفقه المقارن وأصوله
الفقه المالكي وأصوله
المعامالت المالية المعاصرة
اقتصاد إسالمي
مالية وبنوك إسالمية
تسيير مؤسسات الزكاة والوقف

شريعة وقانون
شريعة وقانون
الفقه واألصول
الفقه واألصول
الفقه واألصول
اقتصاد إسالمي
مالية البنوك والتأمينات
إدارة األوقاف وصناديق الزكاة
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تاريخ عام

