الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية-قسنطينة-
نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل

رئاسة اجلامعة

الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

إعالٌ عٍ ذُظٍى يساتقح ٔطٍُح نالنرحاق تانركٌٍٕ فً انطٕر انصانس (دكرٕراِ :ل و د)LMD
نهسُح انجايعٍح 2012/2012

حعهٍ جايعت األييش عبذ انقادس نهعهىو اإلسالييت بقسُطيُت عٍ حُظيى يسابقت وطُيت نالنخحاق بانخكىيٍ في انطىس انثانث (دكخىساِ ل و د )LMDورنك يىو
انسبج  72أكخىبش  ،7102طبقا نهقشاس سقى  506انًؤسخ في  05جىيهيت  7102انًخضًٍ حأهيم يؤسساث انخعهيى انعاني نضًاٌ انخكىيٍ نُيم شهادة انذكخىساِ،
وانخعهيًت سقى  456انًؤسخت في  16جىيهيت  2018انًخعهقت بكيفياث حُظيى يسابقت االنخحاق بانخكىيٍ في انطىس انثانث يٍ أجم انحصىل عهى شهادة انذكخىساِ
في انخخصصاث اآلحيت حسب انجذول أدَاِ.

انكهٍح

انًٍذاٌ

أصـــــــــــــــــــــــــــــــٕل انذٌـــــــــــٍ

عهــــــــــٕو إَساٍَـــــــــــــــــح ٔاجرًاعٍــــــــــــــح

انفرع (انشعثح)
عهٕو إَساٍَح -عهٕو
اإلعالو ٔاالذصال

انرخصص

عذد
انًُاصة

عهٕو اإلعالو ٔاالذصال

10

انعقٍذج االساليٍح

17

انرفسٍر ٔعهٕو انقرآٌ

17

انذعٕج ٔاالعالو

17

يٕاد االخرثار
 يُاْج تحٕز اإلعالو ٔاالذصال َظرٌاخ االذصال -انذراساخ االسرشراقٍح فً أصٕل انذٌٍ (يشرركح)

عهٕو إساليٍح-أصٕل انذٌٍ

 انرجذٌذ فً عهى انكالو اإلساليً انذراساخ االسرشراقٍح فً أصٕل انذٌٍ (يشرركح) عهٕو انقرآٌ ٔ يُاْج انًفسرٌٍ انذراساخ االسرشراقٍح فً أصٕل انذٌٍ (يشرركح) -انصحافح اإلصالحٍح فً انجزائر

انرٕقٍد

انًعايم

00سا – 03.01سا

0

06سا – 02سا

0

00سا – 03.01سا

1

06سا – 02سا

3

00سا – 03.01سا

1

06سا – 02سا

3

00سا – 03.01سا

1

06سا – 02سا

3

انعهٕو االقرصادٌح ،انرسٍٍر ٔانعهٕو
انرجارٌح

انشرٌعح ٔاالقرصاد

عــــــهٕو إَساٍَـــــــح
ٔاجرًاعٍـــح

دراساخ يعاصرج فً
انفقّ انًقارٌ ٔأصٕنّ

17

 أصٕل انفقّ ٔيقاصذ انشرٌعح (يشرركح) -انفقّ انًقارٌ

عهٕو إساليٍح-شرٌعح

 -أصٕل انفقّ ٔيقاصذ انشرٌعح (يشرركح)

نغح ٔأدب عرتً

اَداب ٔانحضارج اإلساليٍح

عهـــــــــــــــــــــــــــــــــٕو
إَساٍَــــــــــــــــــــــح
ٔاجرًاعــــــــــــــــــــٍح

انشرٌعح ٔانقإٌَ

17

اقرصاد إساليً

10

عهٕو يانٍح ٔيحاسثح

يانٍح ٔتُٕك إساليٍح

10

عهٕو إَساٍَح-ذارٌخ

ذارٌخ انًغرب انسٍاسً
ٔانحضاري فً انعصر
انٕسٍظ

10

انهغح انعرٌثح
ٔانذراساخ انقرآٍَح

10

 -انرزاياخ

عهٕو اقرصادٌح

 إدارج يؤسساخ انزكاج ٔانٕقف ٔاالسرقرار االقرصادي انسٍاساخ انكهٍح فً األَظًح االقرصادٌح إدارج انًخاطر فً انًؤسساخ انًانٍح اإلساليٍح -انذٔر انرًُٕي نًؤسساخ انرًٌٕم انرشاركً

عهٕو إساليٍح-نغح عرتٍح
ٔحضارج إساليٍح

دراساخ أدتٍح

أدب عرتً حذٌس
ٔيعاصر

دراساخ نغٌٕح

نساٍَاخ عايح

 -يقارتاخ يُٓجٍح

10

06سا – 02سا

3

00سا – 03.01سا

1

06سا – 02سا
00سا – 03.01سا

3
1

06سا – 02سا

3

00سا – 03.01سا

1

06سا – 02سا

3

00سا – 03.01سا

1

06سا – 02سا

3

 -انًذارس انُحٌٕح

00سا – 03.01سا

1

 -انثالغح انقرآٍَح

06سا – 02سا

3

00سا – 03.01سا

0

06سا – 02سا

0

00سا – 03.01سا

0

06سا – 02سا

0

 -يصادر ذارٌخ انًغرب اإلساليً انٕسٍظ

 انُص األدتً تٍٍ انثالغح ٔاألسهٕتٍح -انرراز ٔانحذاشح فً انخطاب األدتً انعرتً

10

00سا – 03.01سا

1

 عهى انًصطهح -انُظرٌاخ انهساٍَح انًعاصرج

نيكٍ في عهى جًيع انشاغبيٍ في انخششح أٌ عًهيت انخسجيم وإسسال انًهفاث حكىٌ يىييا اترذاء يٍ ٌٕو األحذ  05سثرًثر إنى غاٌح ٌٕو انصالشاء
 76سثرًثر 7102و عبش انبىابت انىطُيت انىصاسيت نالنخحاق بانذكخىساِ  7102- 7102يٍ خالل انعُىاٌ انخاني:
https://progres.mesrs.dz/webdoctorat
كًا َهفد االَرثاِ أَّ قذ ذى ذخصٍص يكرة يجٓز تًقر انجايعح نالسرعالو ٔيساعذج انطهثح عهى انرسجٍم عثر انخظ اإلنكررًَٔ.
يالحظح:
 حًأل انبياَاث انًطهىبت بذقت وكم يهف َاقص ال يخى أخزِ بعيٍ االعخباس.
 اإلعالٌ عٍ انقائًت األونيت نهًشاسكيٍ في انًسابقت :ابخذاء يٍ يىو اإلثُيٍ  12أكخىبش .7102
 فخشة انطعىٌ :ابخذاء يٍ يىو اإلثُيٍ  12أكخىبش 7102إنى غايت يىو األسبعاء  02أكخىبش.7102
 اإلعالٌ عٍ انقائًت انُهائيت نهًخششحيٍ :يىو انثالثاء  70أكخىبش.7102
 إجشاء انًسابقت :يىو انسبج  72أكخىبش.7102

