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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
    

  

  
 

 

 

 

 2019/2020تسجيالت املاستر للسنة اجلامعية 

، 2019/2020المتعلق بالترشح، والتوجیھ، والتسجیل في دراسات الماستر و  2019 جویلیة 04والمؤرخ في  02للقرار الوزاري رقمطبقا 
على نظامیة أن عملیة التسجیل في الماستر ستكون  بصفة 2018/2019لسنة الجامعیة ل لیسانسفي الالمتخرجین  فتعلم الكلیة طلبتھا

  التالیة: وفق الرزنامة  2019سبتمبر 11یوم األربعاء  مدرجات االقسام مستوى

   2019سبتمبر  11إلى  04من   إیداع بطاقة الرغبات (تحمل من موقع الكلیة)

 اقسام الكلیةفي مختلف مدرجات  2019سبتمبر  11  عملیة التوجیھ

  والمحدد أدناه

  2019سبتمبر  16و  15یومي   استقبال الطعون

  سبتمبر 17یوم  إعالن القائمة النھائیة

  سبتمبر 26إلى غایة  18بدایة من   ةالنھائی تالتسجیال
  

 العلمي والبحثوزارة التعلیم العالي 

 -01باتنة –جامعة 
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

نیابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة 
 بالطلبة
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  :والمدرجات المبرمجة لعملیة التوجیھ عدد المناصبوفیما یلي تخصصات الماستر المفتوحة بالكلیة مع 

  واالجتماعیة اإلنسانیةالمیدان: العلوم ، 2019/2020السنة الجامعیة  بالكلیة فتوحة الم سترالما تخصصات
  

 المدرج
عدد 

 المناصب
 القسم الشعبة  التخصص بالعربیة التخصص بالفرنسیة  شروط االلتحاق

 03المدرج 

 لیسانس تاریخ 90
Histoire de l’occident 

musulman au moyen âge 
االسالمي في العصر  تاریخ الغرب

 الوسیط

 تاریخ وأثار تاریخ
 
 

 لیسانس تاریخ 90
Histoire 

contemporaine du 
monde arabe 

 تاریخ الوطن العربي المعاصر

 لیسانس تاریخ 90
Histoire de la Révolution 

Algérienne تاریخ الثورة الجزائریة 

 اآلثار القدیمة Archéologie antique لیسانس في علم اآلثار 30
  علم اآلثار

 

المدرج 
300 

 لیسانس 120
Communication et relation 

publique االتصال والعالقات العامة 
علوم اإلعالم 

 واالتصال
 

علوم اإلعالم 
واالتصال 

وعلم 
  المكتبات

 

  السمعي البصري Audiovisuel لیسانس 50

 لیسانس 50
Presse imprimée et 

électronique  
  المطبوعة واإللكترونیةالصحافة 

 المدرج
288  

200 

  یسانس علم المكتبات والمعلوماتل -
  لیسانس علم األرشیف -
لیسانس تكنلوجیا المعلومات  -

 والتوثیق

Administration des 
organismes 

documentaires et des 
bibliothèques 

ادارة المؤسسات الوثائقیة 
 والمكتبات

  علم المكتبات

 

المدرج 
 الكبیر

45 

  یسانس علم االجتماع حضري  ل -
  لیسانس علم االجتماع الریفي -
  لیسانس علم االجتماع العائلي -
  لیسانس علم االجتماع التنظیم -
  لیسانس علم االجتماع البیئة -
  التھیئة الریفیة والحضریة -
 علم االجتماع القافي -

Sociologie urbaine علم االجتماع الحضري 
  علم االجتماع

  
 

علم االجتماع 
 والدیمغرافیا
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المدرج 
 الكبیر

45 

  یسانس االنحراف والجریمةل -
  علم االجتماع الجنائي -
  علم االجتماع التربیة -
  علم النفس الجنائي -
  علم االجرام -
 علم االجتماع العائلي -

Sociologie de la 
déviance et du crime 

  علم االجتماع االنحراف والجریمة

90 

  یسانس ل م د علم االجتماعل -
االجتماع لیسانس نظام قدیم علم  -

  والعمل التنظیم
لیسانس ذات التخصص في  -

 التنظیم والموارد البشریة

Sociologie de 
l’organisation et du 

travail 
  تنظیم والعملالعلم االجتماع 

45 

  یسانس علم السكانل -
  تخصصات علم االجتماع -
لیسانس أو مھندس دولة في  -

  التخطیط واإلحصاء
  الجغرافیة البشریة -
 االنثربولوجیا -

Planification  
démographique  et 

développement 
 التخطیط السكاني والتنمیة

  علم السكان
 

المدرج 
201  
 

90 
 

 لیسانس في علم النفس العیادي

Psychologie clinique 
 
 

 علم النفس العیادي

 علم النفس
 
 

علم النفس 
 وعلوم التربیة
  واالرطفونیا

  

  Psychologie de la santé لیسانس في علم النفس العیادي 45
 

  علم النفس الصحة

90 
لیسانس علم النفس المدرسي أو علم النفس 

 التربوي
Psychologie scolaire علم النفس المدرسي  

 
45 

نس علم النفس تنظیم وعمل لیسانس سالی
علم النفس العیادي لیسانس في علوم 

 جیھ وارشادتوالتربیة تخصص 
 

Psychologie  du 
travail.de 

l’organisation et 
gestion des ressources 

humaines  

علم النفس العمل والتنظیم وتسییر 
  الموارد البشریة
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45 

لیسانس ل م د علم النفس العیادي لیسانس 
 نظام قدیم علم النفس

Psycologie de la déviance 
et du crime 

علم النفس االنحراف والجریمة 
 مھني

 
30 

 
 لیسانس علم النفس

Psychologie de la 
circulation  

 علم النفس المرور    مھني

المدرج 
202 

90 
لیسانس علوم التربیة كل التخصصات  

علوم التربیة والقیاس النفسي   لیسانس
 لیسانس علوم التربیة خاصة

Counseling et 
orientation 

  ارشاد وتوجیھ
  التربیةعلوم 

 

المدرج 
203 

 لیسانس في التخصص 90
pathologie du langage et 

de la communication 
  اضطرابات اللغة والتواصل

  ارطفونیا
 

 01المدرج 
 لیسانس فلسفة 60

Philosophie occidentale 
modern et contemporaine 

  فلسفة غربیة حدیثة ومعاصرة
  الفلسفة

  
  لفلسفةا

 60 
 لیسانس فلسفة

 
Philosophie appliquée الفلسفة التطبیقیة  

  

     مالحظة:    

 ملحدد����مشروع�التكو�نوا�الل�سا�س�للتخصص�املطلوب�ال��ت�ب�ومطابقةع����روط��لتحاق�بالتخصص���يتم�بناءش - 1

)،�10.00ع���الساعة�العاشرة�صباحا�(�2019م��س�ت�11ر�عاءوم�ي�الراغب����ال���يل����املاس�� �ا��ضور�اجباري�للم���� - 2

  بمنصب�بيداغو��.��ستفادةوالغياب�يفقد�صاحبھ�

 


