
العلمي والبحث التعليم العالي وزارة  

2 ين دباغين سطيف مجامعة محمد ل  

 مواد االمتحان الكتابي التوقيت المعامل ماستر المقبولة
عدد 
 المقاعد

 الميدان الشعبة التخصص

 
ية أو شهادة أجنب اتر ملكل الحاصلين على شهادة ا

مةمعر ف بمعادلتها في الشعبة قبل وبعد املوائ  

 

نصف تاعة و  01 .امتحان مشر ك: منهجية العلوم السياتية   
03 

الدراتات االمنية 

 واالتر اتيجية

 

 

 

 العلوم السياتية

الحقوق     

   العلوم السياتية و 

تخصص: نظريات األمن في العالقات الدولية.الامتحان  تاعتان  03  

.امتحان مشر ك: منهجية العلوم السياتية تاعة و نصف 01  
دوليةعالقات  03  

العالقات الدولية.تخصص: نظريات الامتحان  تاعتان  03  
 

 

 

 

 

 

 

ية أو شهادة أجنب اتر ملكل الحاصلين على شهادة ا

مةمعر ف بمعادلتها في الشعبة قبل وبعد املوائ  

 امتحان مشر ك: االجراءات املدنية و االدارية . تاعة و نصف 01
 االدارة و املالية 30

 الحقوق 

تخصص : املؤتسات الدتتورية واإلدارية .الامتحان  تاعتان  03  

 امتحان مشر ك:  االجراءات املدنية و االدارية . تاعة و نصف 01
 القانون االقتصادي 03

تخصص: قانون املنافسة واملمارتات التجارية .الامتحان  تاعتان  03  

االجراءات املدنية و االدارية .امتحان مشر ك:  تاعة و نصف 01  
 القانون البنكي و املالي 30

تخصص القانون البنكي .الامتحان  تاعتان  03  

االجراءات املدنية و االدارية امتحان مشر ك: تاعة و نصف 01  
 القانون الجنائي 03

.لة تخصص الجزاء الجنائي واألنظمة العقابية البديالامتحان  تاعتان  03  

 امتحان مشر ك: االجراءات املدنية و االدارية . تاعة و نصف 01

 قانون أعمال 03
 تاعتان  03

ع تخصص  : عقود التجارة اإللكر ونية ووتائل الدفالامتحان 

 الحديثة
ية أو شهادة أجنب اتر ملكل الحاصلين على شهادة ا

مةمعر ف بمعادلتها في الشعبة قبل وبعد املوائ  
 30 امتحان مشر ك :  تحليل الخطاب . تاعة و نصف 01

 
نقدية دراتات نقد حديث و معاصر  اللغة و األدب العربي 

تخصص  : النقد املعاصر و قضاياه.الامتحان  تاعتان  03  
ية أو شهادة أجنب اتر ملكل الحاصلين على شهادة ا

مةمعر ف بمعادلتها في الشعبة قبل وبعد املوائ  
.منهجية البحث التاريخي امتحان مشر ك :  تاعة و نصف 01  

 التاريخ املعاصر 30

ختاري-علوم انسانية   
اإلنسانيةالعلوم   

و االجتماعية     

.حركات وطنية مغاربيةامتحان التخصص: تاعتان  03  

.منهجية البحث التاريخي  امتحان مشر ك :  تاعة و نصف 01  
 التاريخ الوتيط 30

.يطمجتمع الغرب االتالمي في العصر الوت امتحان التخصص: تاعتان  03  

.منهجية البحث التاريخي  امتحان مشر ك :  تاعة و نصف 01  
 تاريخ قديم 30

.تاريخ و حضارة بالد املغرب القديمامتحان التخصص: تاعتان  03  
ية أو شهادة أجنب اتر ملكل الحاصلين على شهادة ا

مةبمعادلتها في الشعبة قبل وبعد املوائمعر ف   
.منهجية البحث في علم النفسامتحان مشر ك :  تاعة و نصف 01 علم النفس انحراف و  30 

 جريمة

 –علوم اجتماعية 

.علم النفس و االجرامامتحان التخصص: تاعتان  03 علم النفس   

ية أو شهادة أجنب اتر ملكل الحاصلين على شهادة ا

مةبمعادلتها في الشعبة قبل وبعد املوائمعر ف   
منهجية البحث العلميامتحان مشر ك : تاعة و نصف 01  

وي التدريب الرياض ي النخب 30  تدريب رياض ي 

علوم و تقنيات 

 النشاطات البدنية 

 و الرياضية 
.امتحان التخصص:نظرية ومنهجية التدريب الرياض ي تاعتان  03  


