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2021 2020
التخصص

تاريخ المسابقة

السبت  3أفريل 2021

الخميس  4مارس 2021

السبت  20مارس 2021

السبت  6مارس 2021

السبت  27مارس 2021

الخميس  11مارس 2021

قانون الشركات
قانون البيئة
الحوكمة واإلدرة العمومية
القانون الدولي الجنائي
قانون جنائي لألعمال
تنظيم سياسي وإداري
العالقات الدولية
اإلدارة المحلية
الدبلوماسية والتعاون الدولي
الدراسات األمنية واالستراتيجية
النقد العربي الحديث والمعاصر
النقد العربي القديم
النقد والدراسات األدبية
لسانيات عامة
لسانيات تطبيقية
لسانيات عربية
أدب قديم
أدب عربي حديث ونعاصر
أدب جزائري
Patrimoine
Histoire de Langue
Histoire de la Société Amazighe

تسيير الموارد البشرية
السبت  13مارس  2021تسيير مالي
إدارة األعمال
محاسبة وتدقيق
الخميس  18مارس  2021محاسبة وجباية
تدقيق ومراقبة التسيير

الخميس  4مارس 2021

العلم والمجتمع واالقتصاد في المغرب
األوسط في العصر الوسيط
تاريخ بالد المغرب القديم
تاريخ الجزائر المعاصر

الخميس  1أفريل 2021

سمعي بصري
صحافة مطبوعة وإلكترونية
اتصال وعالقات عامة

1/2

1
الشعبة

Droit

Sc.
Politiques

Etudes
Critiques
Etudes
Linguistiques
Etudes
Littéraires
Langue
et Civilisation

Sciences de
Gestion
Sciences
Financières
et Comptabilité

Histoire

Sciences de
l'information
et de la
communication

2021 2020
التخصص
تاريخ المسابقة
معامالت مالية معاصرة
السبت  13مارس  2021الفقه المعاصر وأصوله
السبت  3أفريل 2021
الشريعة والقانون
اللغة العربية والدراسات القرآنية
السبت  6مارس  2021إعجاز القرآن والدراسات البيانية
الحضارة اإلسالمية
الحديث وعلومه
عقيدة
الخميس  25مارس 2021
التفسير وعلوم القرآن
الدعوة والثقافة اإلسالمية

الخميس  11مارس 2021

السبت  20مارس 2021

الخميس  25مارس 2021

الخميس  11مارس 2021

الخميس  25مارس 2021

الخميس  8أفريل 2021

اضطرابات اللغة والتواصل
علم األعصاب اللغوي العيادي
إعاقة سمعية
الفلسفة التطبيقية
الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة
فلسفة عربية إسالمية
علم النفس المدرسي
علم النفس العيادي (االكلينيكي)
علم نفس الصحة
علم النفس انحراف وجريمة
علم النفس الصحة المهنية
تكنولوجيا التربية
مناهج دراسية وتقويم تربوي
توجيه وإرشاد نفسي وتربوي
تربية خاصة
السكان والصحة
ديمغرافيا اقتصادية واجتماعية
السكان والتنمية
علم االجتماع الحضري
علم االجتماع الثقافي
علم اجتماع التنظيم والعمل
علم اجتماع الصحة
علم اجتماع االنحراف والجريمة

الخميس  4مارس 2021

Matériaux et Energie Photovoltaique
Physique Théorique
Physique Energétique Appliquée

السبت  6مارس 2021

Virologie Vétérinaire
Microbiologie Clinique
Chirurgie Vétérinaire
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1
الشعبة
CHARIA
Droit
Langue arabe et
Civilisation
Islamique

Oussoul Eddine

Orthophonie

Philosophie

Psychologie

Sciences
de l'éducation

Sciences
des populations

Sociologie

Physique

Sciences
Vétérinaires

