
 إعالن الترشح للتكوين في طور الماستر بعنوان السنة الجامعية:0201/0202

: دفعات سابقة داخلي + خارج الجامعة نظام ل م د + كالسيكي(%02)نسبة  المترشحون  

 تعلن كلية العلوم اإلسنساسنية واالجتماعية بجامعة محمد لمين دباغين، عن فتح الترشح للتكوين في الماستر خالل الفترة 
 الممتدة من: يوم ال نثنين 03 نوفمبر0202 إلى غاية يوم السبت 08 نوفمبر0202 مساءا  

 التخصصات المعتمدة في الكلية:

 
 .علم االجتماع االتصال ماستر -1-1
 .علم االجتماع الثقافي ماستر -1-2
 اجتماع التربية.علم  استرم -1-3
 .علم االجتماع تسنظيم وعمل ماستر -1-4
 .علم االجتماع الحضري ماستر -1-5
 .السكان والصحة ماستر -1-6
 

 
.علم السنفس العيادي ماستر -2-1          
  المدرسي.علم السنفس  ماستر -2-2        
علم السنفس العمل و التسنظيم و تسيير الموارد البشرية. ماستر -2-3          
علم السنفس التربوي. ماستر -2-4          

األسنظمة التعليمية و المسناهج الدراسية. ماستر -2-5          
علم األعصاب اللغوي العيادي. ماستر -2-6          

و التوجيه  اإلرشاد ماستر -2-7          
   

       
  فلسفة تطبيقية. ماستر -3-1        
  فلسفة عامة.ماستر  -3-2        

 
 

  االتصال و العالقات العامة. ماستر -4-1        
االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدة. ماستر -4-2          
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2لمين دباغين سطيف جامعة محمد   

 كلية العلوم اإلسنساسنية واالجتماعية
  

للدراسات وشؤون الطلبةنيابة العمادة   

 علم االجتماع قسم -1

 النفس وعلوم التربية واألرطوفونياعلم  قسم -2

 فلسفةقسم ال -3

 واالتصال اإلعالمعلوم  قسم -4



 
 

تاريخ المغرب العربي المعاصر. ماستر -5-1         
في العصر الوسيط. اإلسالميتاريخ المغرب  ماستر -5-2         
تاريخ و حضارة المغرب القديم. ماستر -5-3         
.اآلثار القديمة ماستر -5-4         

    
 

 
ماستر السنشاط البدسني الرياضي المدرسي. -6-1         
   ماستر التدريب الرياضي السنخبوي. -6-1       

 

رشحملف الت مكونات  
 يُمحددًا: التخصص المرغوب /رقم الهاتف/ العسنوان البريدي وااللكتروسن طلب خطي -
 البكالوريا. شهادةسنسخة من  -
 ليساسنس.السنسخة من شهادة  -
 + الملحق الوصفي للشهادة بالسنسبة لطلبة سنظام ل م د.ليساسنس ال سسنواتف سنقاط و سنسخة من كش -
 عسند التسجيالت السنهائيةشهادة حسن السيرة  -
 صورتان شمسيان. -

األقسام وال ُيقبل ملف خارج اآلجالدع الملفات على مستوى تو  
 

  امة:مالحظة ه

   -الماستر–الراغبين في مواصلة التكوين في الطور الثاسني يجب على الطلبة  2112/2121الدفعة الجديدة  -
 .23/20/0202التسجيل قبل تاريخ  وتأكيد طلبفقط التقرب إلى األقسام لمأل بطاقة الرغبات   
 .09/22/0202يوم:  (%02)إعالن السنتائج األولية للمترشحين سنسبة  -
عالن السنتائج السنهائية:استق -  .22/20/0202الى  32/22/0202 بال ودراسة الطعون وا 
 .23/20/0202إلى غاية  20/20/0202 التسجيالت: -

22/11/2121سطيف:   
 نائب العميد

 

 اثاراآليخ وتـارقسم ال -5

 قسم علوم الرياضة -6


