
2020/2021: في طور الماستر بعنوان السنة الجامعيةرشح للتكوين التإعالن  

كالسيكي+ خارج الجامعة نظام ل م د + دفعات سابقة داخمي : (%20)المترشحون نسبة   

لماستر ا الترشح لمتكوين في الطور الثاني عن فتح ، تعمن كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد لمين دباغين
مساااًا  2020 نوفمبر 28 يوم السبت غاية إلى 2020  نوفمبر23 االثنينيوم  :خالل الفترة الممتدة من  

 :       التخصصات المعتمدة في الكمية

 
 . عمم االجتماع االتصالماستر -1-1
 . عمم االجتماع الثقافيماستر -1-2
 . عمم اجتماع التربيةماستر -1-3
 . عمم االجتماع تنظيم وعملماستر -1-4
 . عمم االجتماع الحضريماستر -1-5
 .السكان والصحة ماستر -1-6

 
 

. عمم النفس العيادي ماستر-2-1          
.  عمم النفس المدرسيماستر- 2-2          
. عمم النفس العمل و التنظيم و تسيير الموارد البشريةماستر- 2-3          
. عمم النفس التربويماستر- 2-4          
. األنظمة التعميمية و المناهج الدراسية ماستر-2-5          
. عمم األعصاب المغوي العياديماستر- 2-6          

اإلرشاد و التوجيه  ماستر- 2-7          
   

       
.  فمسفة تطبيقية ماستر-3-1          

. فمسفة عامةماستر - 3-2          
 
 

.  االتصال و العالقات العامةماستر- 4-1          
. االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةماستر- 4-2          
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  

لمدراسات وشؤون الطمبةنيابة العمادة   

 قسم علم االجتماع -1

 قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا -2

 قسم الفلسفة -3

 قسم علوم اإلعالم و االتصال -4



 
 

. تاريخ المغرب العربي المعاصرماستر- 5-1         
. تاريخ المغرب اإلسالمي في العصر الوسيط ماستر-5-2         
. تاريخ و حضارة المغرب القديم ماستر-5-3         
. اآلثار القديمةماستر- 5-4         

    
 

 
.ماستر النشاط البدني الرياضي المدرسي- 6-1         
.ماستر التدريب الرياضي النخبوي- 6-1         

 

رشحمكونات ممف الت  
 العنوان البريدي وااللكتروني/ رقم الهاتف/ التخصص المرغوب :  مُمحدداًا طمب خطي -
 . البكالورياشهادةنسخة من  -
 .ليسانسالنسخة من شهادة  -
 .الممحق الوصفي لمشهادة بالنسبة لطمبة نظام ل م د+  الميسانس نسخة من كشوف نقاط سنوات -

 

**األقسام وال ُيقبل ممف خارج اآلجالدع الممفات عمى مستوى  تو**  
 
 

:      تواريخ هامة  
 يجب عمى الطمبة التقرب إلى األقسام لمأل بطاقة الرغبات فقط وتأكيد طمب التسجيل  2019/2020الدفعة الجديدة     - 

 .12/2020 /03قبل  تاريخ -  ماستر–    في الطور الثاني 
. 29/11/2020: يوم إعالن النتائج األولية لمترتيب والتوجيه    - 
 .01/12/2020 إلى غاية 29/11/2020: فترة الطعون    - 
 .02/12/2020األربعاا : النتائج النهائية وانطالق التسجيالت    - 

22/11/2020: سطيف  
 نائب العميد

 

 قسم التـاريخ و اآلثار -5

 قسم علوم الرياضة -6


