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 ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية: -
 

 تاريخ املسابقة املاستر املقبولة املعامل التوقيت مواد االمتحان الكتابي عدد املقاعد التخصص الشعبة

 
 

 

 علوم اجتماعية:

 

 علم النفس

 03 علم النفس العيادي 
  01 سا 1:30 -مشترك  –منهجية البحث العلمي في علم النفس 

 

كل الحاصلين على 

املاستر أو شهادة شهادة 

أجنبية معترف 

بمعادلتها في الشعبة 

 قبل وبعد املوائمة

 
 
 
 

 السبت

12/03/2022  

 03 سا 2:00 علم النفس املرض يامتحان تخصص: 

 03 علم النفس املدرس ي
 01 سا 1:30 -مشترك  –منهجية البحث العلمي في علم النفس 

 03 سا 2:00 علم النفس املدرس يامتحان تخصص: 

 03 علم نفس الصحة
 01 سا 1:30 -مشترك  –منهجية البحث العلمي في علم النفس 

 03 سا 2:00 علم النفس الصحةامتحان تخصص: 

 03 علم النفس انحراف وجريمة
 01 سا 1:30 -مشترك  –منهجية البحث العلمي في علم النفس 

 03 سا 2:00 علم النفس االجرامامتحان تخصص: 

 علم النفس العمل والتنظيم 

 وتسيير املوارد بشرية
03 

 01 سا 1:30 -مشترك  –منهجية البحث العلمي في علم النفس 

 03 سا 2:00 السلوك التنظيميامتحان تخصص: 

 

 علوم اجتماعية:

 

 علوم التربية

 

 

 

 03 علم النفس التربوي 
  01 سا 1:30 امتحان مشترك: منهجية البحث العلمي

كل الحاصلين على 

شهادة املاستر أو شهادة 

أجنبية معترف 

بمعادلتها في الشعبة 

 قبل وبعد املوائمة

 
 
 

 السبت

12/03/2022  

 03 سا 2:00 سيكولوجية التعلم وتحليل املقاربات البيداغوجيةا.ت: 

 03 االرشاد والتوجيه
 01 سا 1:30 امتحان مشترك: منهجية البحث العلمي

 03 سا 2:00 أساليب وتقنيات االرشاد والتوجيه: امتحان تخصص

 03 هندسة التربية والتكوين
 01 سا 1:30 امتحان مشترك: منهجية البحث العلمي

 03 سا 2:00 هندسة التكوين: امتحان تخصص

 03 تربية وأنظمة تعليمية
 01 سا 1:30 امتحان مشترك: منهجية البحث العلمي

 03 سا 2:00 : جودة األنظمة التعليميةامتحان تخصص
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 تاريخ املسابقة املاستر املقبولة املعامل التوقيت مواد االمتحان الكتابي عدد مقاعد التخصص الشعبة

 

 علوم اجتماعية:

 

 أورطفونيا

علم االعصاب اللغوي 

 العيادي
03 

  01 سا 1:30 العلمي منهجية البحث امتحان مشترك: 

الحاصلين على شهادة كل 

املاستر أو شهادة أجنبية 

معترف بمعادلتها في الشعبة 

 قبل وبعد املوائمة

 

 

 السبت

12/03/2022  

 03 سا 2:00 العصبي الجهاز  زيائيةيوف  تشريح  : امتحان تخصص

 03 أمراض اللغة واالتصال
 01 سا 1:30 العلمي  منهجية البحث : امتحان مشترك: 
 03 سا 2:00 اللغة  إضطرابات : امتحان تخصص

 03 إعاقة سمعية

 01 سا 1:30 العلمي  منهجية البحث : امتحان مشترك: 
 03 سا 2:00 السمعي تشريح و فزيولوجية الجهاز : امتحان تخصص

 

 

 علوم اجتماعية:

 

 علم االجتماع

 03 علم اجتماع التنظيم والعمل
  01 سا 1:30 في علم االجتماع البحث العلميامتحان مشترك: منهجية 

 
كل الحاصلين على شهادة 

املاستر أو شهادة أجنبية 

معترف بمعادلتها في الشعبة 

 قبل وبعد املوائمة

 
 
 
 

 الخميس

24/02/2022  
 

 03 سا2 00: التحليل السوسيولوجي للتنظيم والعمل: امتحان تخصص

 03 علم اجتماع التربية
 01 سا 1:30 في علم االجتماع البحث العلمي امتحان مشترك: منهجية

 03 سا 2:00 النظريات السوسيولوجية للتربية: امتحان تخصص

 03 علم اجتماع الثقافي
 01 سا 1:30 في علم االجتماع امتحان مشترك: منهجية البحث العلمي

 03 سا 2:00 للثقافةالسوسيولوجي  التحليل: امتحان تخصص

 03 اجتماع الحضري علم 
 01 سا 1:30 في علم االجتماع امتحان مشترك: منهجية البحث العلمي

ظريّ : امتحان تخصص
ّ
 03 سا 2:00 الحضريةالسوسيولوجية  اتالن

 03 علم اجتماع االتصال
 01 سا 1:30 في علم االجتماع امتحان مشترك: منهجية البحث العلمي

 03 سا 2:00 السوسيولوجي لالتصالالتحليل : امتحان تخصص

 علوم اجتماعية: 

 03 السكان والصحة   علم السكان

كل الحاصلين على شهادة  01 سا 1:30 اإلحصاء: األولىاملادة امتحان 

املاستر في الشعبة قبل وبعد 

 املوائمة

 الخميس

24/02/2022  03 سا 2:00 السكان و الصحة:  امتحان تخصص 
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قاعدعدد م التخصص الشعبة  تاريخ املسابقة املاستر املقبولة املعامل التوقيت مواد االمتحان الكتابي 

 

 علوم إنسانية: 

 اآلثار

 03 آثار اسالمية

  01 سا 1:30 منهجية البحث األثري    :امتحان مشترك

 

الحاصلين على شهادة املاستر أو 

شهادة أجنبية معترف بمعادلتها في 

 وبعد املوائمةشعبة اآلثار قبل 

 

 

 الخميس

24/02/2022 

العمران والعمارة والفنون  :تخصصالامتحان 

 االسالمية في املغرب االسالمي
 03 سا 2:00

 03 ثار ما قبل التاريخآ

 01 سا 1:30 منهجية البحث األثري    :امتحان مشترك

قبل  التعمير البشري لفترة ما :امتحان تخصص

 الجزائرالتاريخ في 
 03 سا 2:00

 علوم إنسانية: 

  االتصال في املؤسسة اعالم واتصال

03 

الحاصلين على شهادة املاستر أو  01 سا 1:30 البحث العلمي منهجية   :امتحان مشترك

شهادة أجنبية معترف بمعادلتها في 

 الشعبة قبل وبعد املوائمة

 السبت

12/03/2022 
 03 سا 2:00 املؤسسةاالتصال في  : امتحان تخصص

 

 ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: -

 تاريخ املسابقة املاستر املقبولة املعامل التوقيت مواد االمتحان الكتابي عدد املقاعد التخصص الشعبة

 تدريب رياض ي

 03 التحضير البدني الرياض ي
  01 سا 1:30 منهجية البحث العلمي امتحان مشترك: 

الحاصلين على شهادة 

املاستر أو شهادة أجنبية 

معترف بمعادلتها في الشعبة 

 قبل وبعد املوائمة

 

 

 

 الخميس

24/02/2022 

 03 سا 2:00 فيزيولوجية الجهد البدنيتخصص: 

 03 الرياض ي النخبوي  التدريب
 01 سا 1:30 منهجية البحث العلمي امتحان مشترك: 

 03 سا 2:00 ومنهجية التدريب الرياض ينظرية إ.تخصص: 

 نشاط بدني رياض ي

 تربوي  

 النشاط البدني الرياض ي 

 06  التربوي 

 01 سا 1:30 منهجية البحث العلمي

 نظرية ومنهجية تدريس األنشطة البدنيةتخصص: 

 والرياضية املدرسية
 03 سا 2:00
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