
 )Spécialité(التخصص  (Filière)الفرع  (Domaine)الميدان 

 علوم إنسانية و اجتماعية

(D09) 
 
 

 )LICENCE(الليسانس                                                  

 اتصال  علوم اإلعالم و االتصال -علوم إنسانية      
 تاريخ عام تاريخ -علوم إنسانية   

 علم اآلثار علم اآلثار -علوم إنسانية   

 علوم التربية -علوم اجتماعية 
 إرشاد و توجيه

 علم النفس التربوي
 فلسفة عامة فلسفة -علوم اجتماعية 
 أرطوفونيا أرطوفونيا -علوم اجتماعية 

 علم االجتماع  علم  االجتماع -علوم اجتماعية 

 علم النفس -علوم اجتماعية 
 علم نفس التنظيم و العمل

 علم النفس العيادي
 علم السكان علم السكان -علوم اجتماعية 

 )MASTER(الماستر                                            

 تاريـخ -علوم إنسانية 

  تاريخ المغرب العربي المعاصر

  تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط

  تاريخ و حضارة المغرب القديم

 علوم اإلعالم و االتصال -علوم إنسانية      
  االتصال و العالقات العامة

  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدة
  اآلثار القديمة آثار -علوم إنسانية 

 فلسفة -علوم اجتماعية 
  فلسفة تطبيقية
  فلسفة عامة

 علم االجتماع -علوم اجتماعية 

  علم االجتماع الثقافي
  علم اجتماع التربية

  علم اجتماع تنظيم و عمل
  علم االجتماع الحضري
  علم اجتماع االتصال

 علم األعصاب اللغوي العيادي أرطوفونيا -علوم اجتماعية 

 علم النفس  -علوم اجتماعية 

  علم النفس العيادي
علم النفس العمل و التنظيم و تسيير الموارد 

  البشرية
  علم النفس المدرسي
  علم النفس التربوي

  األنظمة التعليمية و المناهج الدراسية
  إرشاد و توجيه

 السكان و الصحة  علم السكان –علوم اجتماعية 

 علوم التربية  -علوم اجتماعية 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  كلية اآلداب و اللغات 

الميدان 

(Domaine) 
 )Spécialité(التخصص  (Filière)الفرع 

 لغة و أدب عربي

(D121) 

 )LICENCE(الليسانس                                      

 لسانيات تطبيقية دراسات لغوية

 النقد و الدراسات األدبية دراسات نقدية

 أدب عربي دراسات أدبية

 )MASTER(الماستر                                        

 أدب عربي حديث و معاصر دراسات أدبية

 دراسات نقدية
 نقد عربي قديم

 نقد حديث و معاصر

 دراسات لغوية
 لسانيات عامة

 لسانيات تطبيقية

Lettre et Langues 

Etrangères 

 (D08) 

 )LICENCE(الليسانس                                     

Langue Anglaise Langue Anglaise 

Langue Française Langue  Française 

 )MASTER(الماستر                                        

Langue Anglaise 
Sciences du Langage  

Littérature et Civilisation 

Langue Française 

Didactique des Langues Etrangères 

Littérature et Civilisation 

Littérature et Approches  

Interdisciplinaires 

Linguistique 



 الجمهوريـــة الجزائريــــة الديمقراطيــة الشعبيــة

  وزارة التعليـم العالي والبحـث العلمي

    2جامعة محمد لمين دباغين سطيــــف 

 )Spécialité(التخصص  (Filière)الفرع  (Domaine)الميدان 

علوم و تقنيات النشاطات 

  البدنية

 و الرياضية

(D10) 

 )LICENCE(الليسانس                                       

 التربية وعلم الحركة النشاط البدني الرياضي التربوي

 التدريب الرياضي التنافسي التدريب الرياضي

 )MASTER(الماستر                                        

 النشاط البدني الرياضـي المـدرسي النشاط البدني الرياضي التربوي

 التدريب الرياضي النخبوي التدريب الرياضي

 )Spécialité(التخصص  (Filière)الفرع  (Domaine)الميدان 

 حقوق و علوم سياسية

(D07)  

 )LICENCE(الليسانس                                 

 حقوق
 قانون عام

 قانون خاص

 علوم سياسية
 عالقات دولية

 تنظيم سياسي و إداري

 )MASTER(الماستر                              

 حقوق 

 قانون المؤسسات المالية

 القانون العام

 قانون البيئة

 قانون األعمال

 علوم سياسية 
 اإلدارة المحلية

 العالقات الدولية 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  

 كلية الحقوق و العلوم السياسية 


