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 (د  .م .دكتوراه ل)الطور الثالث وطنية لاللتحاق بالتكوين في المسابقة تواريخ الإعالن عن                                      

 0202/0202للسنة الجامعية                                                                           

 
أنه تم تحديد مواعيد  )د.م.ل (ن في الطور الثالث دكتوراهتعلن جامعة األمير عبد القادر للعلوم الالسالمية كافة المترشحين لمسابقة االلتحاق بالتكوي      

 :وفق الجدول اآلتي الكتابيتخبار  اإل
تاريخ 

 االمتحان
 التخصص   (الشعبة)الفرع  الكلية

 املعامل التوقيت مواد اإلختبار

س 
مي

خل
ا

40 
س 

ار
م 04

02
 

ة 
ار

ض
حل

وا
ب 

دا
اآل

ية
الم

إلس
ا

 

 لسانيات عامة  دراسات لغوية

 علم املصطلح-

 النظريات اللسانية املعاصرة-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 تاريخ-علوم إنسانية
يف العصر  اإلسالميتاريخ وحضارة الغرب 

 الوسيط

 (املادة املشرتكة)مقاربات منهجية -

 مصادر تاريخ الغرب االسالمي -

20.44-20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0gPKb5tLkAhUrwAIHHUhpAMAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.opgi.dz%2Fopgi_darbeida%2Fapfr3214.docx&usg=AOvVaw1teaOdSwUo2F-TFwhIWnUd
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0gPKb5tLkAhUrwAIHHUhpAMAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.opgi.dz%2Fopgi_darbeida%2Fapfr3214.docx&usg=AOvVaw1teaOdSwUo2F-TFwhIWnUd
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0gPKb5tLkAhUrwAIHHUhpAMAQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.opgi.dz%2Fopgi_darbeida%2Fapfr3214.docx&usg=AOvVaw1teaOdSwUo2F-TFwhIWnUd


تاريخ املغرب السياسي واحلضاري يف 

 العصر الوسيط

 (املشرتكةاملادة )مقاربات منهجية  -

 .األوسطالتاريخ االجتماعي والثقايف للمغرب -

20.44-20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 
 التاريخ الوسيط

   (املادة املشرتكة)مقاربات منهجية  -

 احلياة االجتماعية يف الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط -
20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

س 
مي

خل
ا

22 
س 

ار
م

04
02

 

ة  
يع

شر
ال

اد
ص

قت
اال

و
 

 

 شريعة-علوم إسالمية

 معامالت مالية معاصرة

 (مادة مشرتكة)أصول الفقه و مقاصد الشريعة  -

 معامالت مالية معاصرة -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 املقارن وأصولهالفقه 

 (مادة مشرتكة)أصول الفقه و مقاصد الشريعة  -

 الفقه املقارن -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 الشريعة والقانون

 (مادة مشرتكة)أصول الفقه و مقاصد الشريعة  -

 القانون التجاري  -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 فقه مالكي وأصوله

 (مادة مشرتكة)أصول الفقه و مقاصد الشريعة  -

 فقه النوازل عند املالكية -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 حقوق االنسان

 (مادة مشرتكة)أصول الفقه و مقاصد الشريعة  -

 القانون الدولي اإلنساني-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 م التسيريعلو

 تسيري املؤسسات اإلسالمية
 )مادة املشرتكة(تقييم املشاريع -
 دور املصارف اإلسالمية يف استثمار أموال الوقف والزكاة-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 مؤسسات الزكاةتسيري 
 )مادة املشرتكة(تقييم املشاريع -
 تسيري مؤسسات الزكاة يف اجلزائر -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 إدارة األوقاف

 )مادة املشرتكة(تقييم املشاريع -
 يف اجلزائر إدارة األوقاف -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 



 اقتصاد إسالمي علوم اقتصادية

 مؤسسات الزكاة و الوقف و االستقرار االقتصاديإدارة -

 السياسات الكلية يف األنظمة االقتصادية-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 مالية وبنوك إسالمية علوم مالية وحماسبة

 اهلندسة املالية اإلسالمية-

 املؤسسات املالية اإلسالمية-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 
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أصول –علوم اسالمية 

 الدين

 احلديث وعلومه

 (مادة مشرتكة)مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية -

 السنة يف الدراسات املعاصرة-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 التفسري وعلوم القرآن

 (مادة مشرتكة)مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية -

 اجتاهات التفسري-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 العقيدة االسالمية

 

 (مادة مشرتكة)مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية -

 قضايا عقدية معاصرة -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 مقارنة األديان

 (مادة مشرتكة)مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية -

 الدراسات الكتابية-

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 دعوة واالعالمال

 (مادة مشرتكة)مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية -

 الصحافة اإلصالحية يف اجلزائر -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

علوم  -علوم إنسانية

 االعالم واالتصال
 علوم االعالم واالتصال

 مناهج البحث يف علوم اإلعالم واالتصال-

 نظريات اإلعالم و االتصال -

20.44- 20.04 

20.44-20.44 

1 

3 

 
 

 

 

 

 


