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  عنوان التكوین  الفرع القسم
عدد 

  المناصب
  تأھیل/

  اعادة تأھیل
  المعامل  مواد المسابقة

  مدة
 تر المعنیة بالمسابقةتخصصات الماس

  تأھیل  05  تاریخ معاصر  التاریخ التاریخ واآلثار

  سا 02  03 الحركة الوطنیة الجزائریة
تاریخ عام معاصر، تاریخ الثورة 

الجزائریة، تاریخ المغرب الحدیث 
 والمعاصر، تاریخ معاصر.

تاریخ المغرب العربي 
  المعاصر

01  
  د 30سا 1

علوم االعالم واالتصال 
  علم المكتباتو

  

اعالم 
  واتصال

  تأھیل  06  اعالم سیاحي
اتصال وعالقات عامة، صحافة   سا 02  03  اعالم سیاحي

مكتوبة، اعالم،  سمعي بصري، 
  د 30سا 1  01  المنھجیة اتصال تسویقي.

علم 
  المكتبات

تطبیقات تكنولجیا 
المعلومات في المكتبات 

  و مراكز التوثیق
  تأھیل  03

لجدیدة التكنولوجیا ا
للمكتبات و مراكز 

  المعلومات
03  

ادارة المكتبات ومراكز التوثیق، تنظیم   سا 02
وتسییر في المكتبات ومراكز التوثیق، 

إدارة المعرفة و المكتبات ومراكز 
  د 30سا 1  01  األنجلیزیة التوثیق، معالجة المعلومات

  فلسفة الفلسفة
الفلسفة المعاصرة : 

  مذاھب و مناھج
03  

  ادة اع
  تأھیل

  03 فلسفة معاصرة
 فلسفة حدیثة ومعاصرة، فلسفة  سا 02

فلسفة  فلسفة القیم، سیاسة،الخالق واأل
فلسفة  األدیان ، تاریخ الفلسفة ،

 فلسفة عامة، فلسفة العلوم،التأویل، 
اسالمیة، تعلیمیة  فلسفة عربیة

  الفلسفة،فلسفة غربیة حدیثةومعاصرة 
 

  مناھج النقد الفلسفي
  

01  
  
  

  د 30سا 1

علم االجتماع 
 والدیموغرافیا

  

علم 

  االجتماع

  03  علم االجتماع العائلي
  اعادة

  تأھیل 

علم االجتماع العائلي،  علم اجتماع   سا 02 03 نظریات األسرة
  د 30سا 1 01  منھجیة البحث العلمي السكان ، االرشاد األسري.

علم اجتماع المؤسسات 
  الحضریة

  تأھیل  06
علم اجتماع الحضري، علم اجتماع   سا 02  03  ریات علم اجتماعنظ

في   تنظیم وعمل، علم االجتماع
 التخصصات ذات العالقة)

  01  اإلجتماعيمنھجیة البحث 
  د 30سا 1
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  عنوان التكوین  الفرع القسم
عدد 

  المناصب
  نوع: تأھیل/
  اعادة تأھیل

  المعامل  مواد المسابقة
  

 تخصصات الماستر المعنیة بالمسابقة

علم النفس وعلوم 
 التربیة واألرطفونیا

 

  نفس العلم 
   

  03 علم النفس العیادي
  اعادة
  تأھیل

علم النفس العیادي، علم نفس الصحة،   سا 02  03  علم النفس  المرضي
علم النفس  علم النفس المدرسي،

علم النفس المرضي  المرضي،
علم النفس االكلینیكي  االكلینیكي،

  والممارسات العیادیة.

  01  منھجیة البحث

سا 1
  د 30

علم نفس المخاطرة و 
 تطبیقات االرغنومیا

03  
  اعادة
  تأھیل

  علم نفس المخاطرة
 

03  
  سا 02

علم نفس المرور، علم نفس تنظیم و 
عمل، علم النفس اإلكلینیكي الصدمي،علم 

  01 المنھجیة  نفس النمو و اإلعاقة. 
سا 1

  د 30

  03 علم النفس تنظیم و عمل
  اعادة

  تأھیل 

تنمیة  وإدارة الموارد 
 البشریة

03  
علم النفس تنظیم وعمل،  علم النفس   سا 02

مل، الھندسة البشریة، اإلجتماعي للعا
تنمیة وإدارة الموارد البشریة، علم النفس 

  01  المنھجیة و اإلحصاء  االجتماعي للمؤسسات
سا 1

  د 30

علم النفس المدرسي 
(الصحة النفسیة 

 المدرسیة)
03  

  اعادة
  تأھیل

  03 صعوبات التعلم
علم النفس المدرسي ، توجیھ وإرشاد،   سا 02

المدرسي أرطفونیا، علم النفس 
وصعوبات التعلم، صعوبات التعلم ، علم 

علم  النفس العیادي، علم النفس التربوي،
  النفس اإلجتماعي.

  01 منھجیة البحث
سا 1

  د 30

  علوم التربیة
التوجیھ و االرشاد 
  النفسي و التربوي

  تأھیل  04

توجیھ و ارشاد نفسي و 
  تربوي

03  
  سا 02

ي،  توجیھ وارشاد، علم النفس المدرس
تكنولوجیا التربیة ،اإلدارة والتسییر 

  01  منھجیة  التربوي، علم النفس التربوي.
سا 1

  د 30
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  .ل�سا�س�و�ماس���-الثا�ي����ة�طبق��صل�عن��ل�من�ش�ادة�الطور��ول�و�الطور  .4

  .ل�من�الطور��ول�و�الطور�الثا�ي���ة�طبق��صل�عن�كشوف�النقاط�ل� .5

  .���ة�عن�الوثيقة�الوصفية�للمعارف�و�املؤ�الت�املك�سبة�املرفقة�لدبلوم�املاس�� .6

  ا���م).�كب�� (�)�بطا�ع�بر�دي�يحمل�عنوان�امل����02(��نظرف .7

  ت�ن.حدي��ت�نشمس��)02(�ت�نصور  .8

 .يتم�إيداع�امللف�مباشرة�لدى�مصا���ما��عد�التدرج�للقسم�

  

  �امة�:�مواعيد

  .���08/10/2017إ�����������01/10/2017ف��ة�الطعون�:�من���-.�������������25/09/2017إ�����05/09/2017خالل�الف��ة�املمتدة�من:تار�خ�ايداع�امللفات��-

  .10/10/2017لمشارك�ن����املسابقات:�ال��ائية�ل�قوائمال�عن��عالن� ���-�����������������������������������01/10/2017ولية�لل�����:�عن�القائمة�عالن�� تار�خ��–

  

  مالحظة
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