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 21تعميم رقم 

 علم النفسحول شروط تسجيل طالب قسم 

 (.L.M.Dحسب النظام التعليمي الجديد ) 

 مرحلتي االجازة والماسترفي  2022-2021للعام الجامعي 

، في مرحلتي االجازة والماستر في كلية 2022-2021للعام الجامعي  تسجيل طالب قسم علم النفسلط ترشي

 اآلداب والعلوم االنسانية ما يلي:

 :في مرحلة االجازة

نّظم بقرار من ي موّحد امتحان قبول فينجاحهم ، اإلجازةلتحضير شهادة ب الالطيُشترط لقبول  

يحدّد فيه الحدّ األقصى للطالب الذين يمكن قبولهم نتيجة  ،مجلس الوحدةعلى توصية مبنيٌّ مجلس الجامعة 

 وفق القدرة االستيعابية لكل فرع. االمتحان

 :)البحثي أو المهني( ترفي مرحلة الماس

 كلية اآلداب والعلوم االنسانية: خريجي -1

لتحضتتير ستتنوا    4النظتتام القتتديم   أو طتتالب (.L.M.D)يُشتتترط لتستتجيل طتتالب النظتتام الجديتتد  -

 .13.5/20ي االختصاص نفسه بمعدل فحيازة شهادة اإلجازة  الماستر البحثي ةشهاد

 ستتنوا   لتحضتتير 4النظتتام القتتديم   أو طتتالب (.L.M.D)يُشتتترط لتستتجيل طتتالب النظتتام الجديتتد  -

 .12.5/20في االختصاص نفسه بمعدل حيازة شهادة اإلجازة  المهنيالماستر  ةشهاد

 :في االختصاص نفسه الجامعات األخرىخريجي  -2

 لألصول.ومعادلة هذه الشهادة وفقا  بها،حيازتهم شهادة اإلجازة من جامعة معترف  -

 ةلتحضير شهادفي إجازة االختصاص المناسب  13.5/20عن  معدّل مثقل ال يقلالحصول على   -

  الماستر البحثي

 أو

 

 العمادة



 ةفي إجازة االختصاص المناسب لتحضير شهاد 12.5/20الحصول على معدّل مثقل ال يقل عن  -

  المهنيالماستر 

يحدّد  مجلس الوحدة،على توصية مبنيٌّ تنّظم بقرار من مجلس الجامعة  مباراة دخول نجاحهم في -

 .فيه الحدّ األقصى للطالب الذين يمكن قبولهم نتيجة المباراة

  ُة مرحلة فتيمبةاراة الةدخول ، أمتا فةي فةروا اليليةةمرحلةة االجةازة فتي  الموّحد قبولالامتحان  جرىي

 التالي:نظم على الشكل تُ و عمادة كلية اآلداب والعلوم االنسانيةفي  فتُجرىالماستر 

 تهاوتكون مد ،"القياس النفسي"في  مسابقة واحدة ،مرحلة االجازة في، امتحان القبول شملي -

 .ساعتين

في الثقافة العامة باالختصاص  األولى :مسابقتين ،في مرحلة الماستر ،امتحان الدخول شملي -

وتكون مدة كّل  ، األجنبيةباللغة  والثانية في الثقافة العامة باالختصاص   باللغة العربية 

 .ساعتينمسابقة 

 ضع الطالب األجانب غير الناطقين باللغة العربية الذين لم يتقدموا الى اختبار اللغة العربية المشار يخ

اليتته ستتابقا  أو التتذين رستتبوا فيتته، التتى دورة  أو دورا   فتتي مكتتتب اللغتتا  حتتتى النجتتا  وتحقيتتق 

 المستوى المطلوب.

 ارات.: ال يمين تسجيل الطالب في قسم علم النفس وفق فتح المسمالحظة

 28/06/2021الدكوانة، في  

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 بالتيليف 

  
 أحمد محمد رباح 

 : يُبلّغ إلى

 عمادة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -

 .ومركزيها  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فروع -


