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                                للدراسات وشؤون الطلبةنيابة العمادة 
 449/2018رقم: 

 

 األسبوع اإلعالمي الثاني الخاص بالتكوين في طور الماستر والموجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس.
 

ً خاص بالتكوين في طور الماستر موجه لطلبة السنة الثالثة  تنظم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية أسبوعا إعالميا
ليسانس في كل التخصصات المعتمدة في الكلية، يهدف إلى تعريف وإطالع أبنائنا الطلبة على تخصصات الماستر 

لشروط المطلوبة لاللتحاق بالتكوين المرغوب، حيث سيتكفل المفتوحة وتزويدهم بكل المعلومات الخاصة بكل تخصص وا
رؤساء األقسام ومسؤولو التخصصات المعنية بتأطير وتنشيط هذا األسبوع اإلعالمي، والذي سينطلق ابتداء من يوم 

 وفق الرزنامة التالية: 10/05/2018إلى غاية يوم الخميس  06/05/2018األحد 
 

 القسم رقم
تخصصات 
 الليسانس

 السنوات الثالثة
 المدرج التوقيت التاريخ مسؤول الماستر

01 

 
 الفلسفة

 
 ليسانس فلسفة

 د/ بوعروري اليزيد
 د/ زروخي الشريف

 03ق  سا 11:00 -سا  09.30 06/05/2018األحد 

 ليسانس تاريخ التاريخ واآلثار 02
 د/ بكاي عبد المالك

 د/ كعوان فارس
 أ/ خلفة عبد الرحمان

 سا 11:00 - سا 09:30 09/05/2018 األربعاء
مدرج 

02 

 03ق  سا 12:30 - سا 11:00 09/05/2018 األربعاء أ/ بن صفية سفيان ليسانس آثار 03

04 

علم النفس 

وعلوم التربية 

 ارطوفونيوواأل

 أ.د/ تغليت صالح الدين علم النفس العيادي
 د/ 

 06/05/2018األحد 
مدرج  سا 11:00  - سا 09.30

06 

05 
 أ.د/ خرباش هدى أرطوفونيا

 08/05/2018الثالثاء 
مدرج  سا 11:00  - سا 09.30

06 

06 
 د/ سامعي توفيق علم النفس التربوي

 د/ صحراوي عبد هللا
 09/05/2018األربعاء 

مدرج  سا 15:30  - سا 14.00
01 

07 
 د/ مقدم فاطمة إرشاد وتوجيه

 د/ صحراوي عبد هللا
 07/05/2018االثنين 

مدرج  سا 14:00 -سا 12:30
05 

08 
علم النفس التنظيم 

 والعمل 
 أ.د/ لونيس علي

 08/05/2018الثالثاء 
مدرج  سا 12:30 -سا 11:00

05 

09 
 علم االجتماع

 علم االجتماع

 بوقشور محمدد/ 
 زرارقة فيروزأ.د/ 
 العلوي جميلةد/ 

 د/ كوسة نور الدين
 د/ قروي رفيق

 سا 14:00 -سا 12:30 08/05/2018الثالثاء 
مدرج 

08 

 88ق  سا 12:30-سا 11:00 08/05/2018الثالثاء  د/ بودوخة مريم علم السكان 10

 ليسانس اتصال اإلعالم واالتصال 11
 د/ عواج سامية
 أ/ أفيدة سهيلة

 سا 11:00 - سا   09.30 09/05/2018 األربعاء
مدرج 

03 

 
 

 محاور األسبوع اإلعالمي حول التكوين في الماستر ❖

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 

Faculté sciences humaines et sociales 
 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 على تأطير فعاليات األسبوع اإلعالمي على النقاط التالية:  سيركز المشرفون
 التعريف بالتكوينات المعتمدة في الماستر والمتاحة للطلبة حسب التخصص. - 1
 أهداف التكوين وشروط االلتحاق ومكونات الملف وكيفية ترتيب الطلبة حسب المقاعد المتاحة. - 2
 التكوين، وأهم الكفاءات المستهدفة وآفاق كل تكوين.بعض محتويات وخصوصيات  - 3
 عرض إمكانيات التشغيل المتاحة بعد التخرج على المستوى المحلي والوطني. - 4
 تنظيم وتسيير التعليم في طور الماستر. - 5
 

 30/04/2018سطيف بتاريخ: 
 نائب العميد

 
 

 
 


