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            وزارة التضـــامن االجتماعي
  مؤسســـــــات االتصال واإلعالم

المؤسســـــــات األمنية.  
اإلدارة المحلية والعمومية.  

األرشيـــــف.  
التخطيط واإلحصاء السكــــاني.  

    تطمح الكلية إلى تحقيق عدة أهداف علمية وعملية تنعكس 
إيجابا على محيطها، أبرزها :

1. توفيــر كفاءات في مختلف التخصصات المفتوحة قادرة 
على تحليل ومعالجة مشكالت المحيط.

2. مســـــــاعدة المصالح المعنية بتسيير الموارد البشرية. 
بمختلف المؤسسات وفي كل القطاعات بإدخال قواعد 

علمية حديثة في التسيير.

3. معرفــــة طبيعة العالقات  االتصالية في المجتمع التي 
هي محور التفاعالت فيه.

4. فهم آليات التفاعل المثمر بين مؤسسات المجتمع.

5. تشخيص قواعد النمو والتغّير في المجتمــــــع وحصر 
االنحرافات واالضطرابات فيه ومعالجتها.

5. ضمان تكوين ذي جودة عالية في ميادين كل من : 
علم االجتماع، الديموغرافيا، علم النفس وعلوم التربية. 
واألرطوفونيا، التاريخ، اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات.

          

8 - األهداف اإلستراتجيــة للكليـة

    من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية للكلية فإن التكوين يتم 
بالكيفية التالية : 

1.  تكوين نظري يمكن الطالب من اإللمام باألطر العلمية 
والمعرفية وذلك في مختلف التخصصــــات.

2.  توفيــــــــــر تكويــن ميداني من خالل عقود تعــــــــــــاون  
وشراكـة مع مختلف المؤسســــــــــــات االجتماعية، االقتصــــــادية، 
الصحية والثقافية على مستوى التراب الوطني من أجل ضمان 
تربصات ذات صلة باألهداف المسطرة في مختلف المشاريــــــــع 

التكوينية. 

5 - طبيعة التكويــــــن بالكلية

اسم المخبر

القياس النفسي والدراسات النفسية 

التربية التحضيرية والتعليم قبل المدرسة 

التنمية التنظيمية وإدارة الموارد البشرية 

الجريمة واالنحراف بين الثقافة والتمثالت االجتماعية 

الصحة النفسية والتربية الموهوبة واإلبداع 

الدراسات السكانية والصحة والتنمية المستدامة في الجزائر 

6 - النشطات العلمية و البحث العلمي

ب - المنشورات العلمية : تصدر الكلية أربع مجالت علمية.

أ - مخابر البحث : تحتوي الكلية على ستة مخابر بحث : 

الجـمهورية الجزائريـة الديمـقراطيـة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2019/2018

علم النفس الجسدي

إرشاد وصحة نفسية 

علوم التربية

    يمكن لخريجي الكلية العمل في القطاعـــــــات اآلتية :علم النفس اإلجتماعى
المؤسســــــات التربوية المختلفة.  

القطاعـــــــات اإلستشفائية والصحية.      

7 - آفـــــــاق التشغيل



     مرت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بعدة مراحل بدايتها 
كانت سنة 1991 بتأسيس أول معهد للعلوم االجتماعية 

والديموغرافيا ضم دائرة علم االجتماع والديموغرافيا حتى سنة 
1999 تم إنشاء دائرة علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا.       

     وفي سنة 2001 أصبحت هذه الدوائر عبارة عن أقسام تابعة 
لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية التي تم إنشائها. 

     في سنة 2012  تم إنشاء كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
ضمت قسمين هما : قسم العلوم االجتماعية مكون من شعبة علم 

االجتماع والديموغرافيا وشعبة علم النفس وعلوم التربية 
واألرطوفونيا وقسم العلوم اإلنسانية ضم في بدايته شعبة 

التاريخ وبعدها شعبتي علم المكتبات وعلوم اإلعالم واالتصال.

     في سنة 2014 تم إعادة هيكلة قسم العلوم االجتماعية على 
المستوى الوطني إلى ستة (06) شعب هي :  شعبة علم 

االجتماع، شعبة الديموغرافيا، شعبة علم النفس، شعبة علوم 
التربية، شعبة األرطوفونيا وأخيرا شعبة األنثروبولوجيا التي لم 

تتحصل بعد على االعتماد نظرا لقلة األساتذة المؤطرين.

    يقوم بتدريس مختلف التخصصات بالكلية 232 أستاذ يحملون 
شهادات مختلفة في مختلف التخصصات.

18 أستاذ التعليم العالي.
88 أستاذ محـــــاضر
136 أستاذ مســــاعد

1 - نبذة عن الكليـة

2 - التأطيـــــر البيداغوجي

  

القاعــــــات

قاعات األعمال الموجهة ـ دروس- أعمال تطبيقية

العدد

42

02قاعات  اإلعالم  اآللي واالنترنت 

01قاعة المحاضرات

سعة االستيعــــاب

1102

50

71

0124مخبر اللغات

المدرجـــــــــــــــات

مدرجات بسعة إستيعاب 250 طالب

العدد

04

02مدرجات بسعة إستيعاب 300 طالب

300سعة إستقبال الطلبة

5200  عدد المجلدات

عدد الطلبة للسنة الجامعية 2018/2017

3 - الهيــــاكل البيداغوجية

المدرجـــات

قاعات التدريس

مكتبة الكلية
العدداإلمكانيــــــــــــــات

17%

77%

393
المسجلون في
 مـــــــا بعد التدرج 
          

120
273

المسجلون بالتدرج
       ليسانس

   المسجلون
 بالتدرج ماستر

6136
عدد اإلجمالي 

للطلبة

6%

1034

333
701

4709

1221
3488

ليســــانس
ماستــــــــر
دكتوراه

(ماجستير و دكتوراه)

    توفـر الكلية جذعين مشتركين في السنة األولى وهما : 
- جذع مشترك علوم إجتماعية.  

- جذع مشترك علوم إنسانية.  
    يدرس الطالب الذي سجل في السنة األولى علوم اجتماعية أو علوم إنسانية 

ضمن جذع مشترك على أن يختار الشعبة والتخصص في السنة الثانية وفقا 
للتخصصات المفتوحة في الجداول أدناه ويتم التوجيه إلى هذه الشعب 

والتخصصات بناء على معايير تحدد من طرف فرق التكوين، و تستند على 
المعدل وشروط االلتحاق بالتخصصات المذكورة في عرض التكوين.

4 - التخصصات الموجودة بالكلية

شعبة علم المكتبات 

علم المكتبات و المعلومات الليسانس
تكنولوجيا وهندسة المعلومات> الماستر

شعبة اإلعالم واالتصال 

إعالم الليسانس
إتصال

االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة الماستر

تاريخ وحضارة المغرب القديم 

الماستر

شعبة التاريـــــــــــــــــــــخ

تاريخ  عام الليسانس
تاريخ  المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية 

تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط

1. قسم العلوم اإلنسانية  : 

تاريخ وحضارة  الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط

العالقات المغاربية األروبية في العصر الحديث والمعاصر

الدكتوراه

شعبة علم االجتماع 

علم االجتماع

2. قسم العلوم االجتماعية  

الليسانس

علم النفس العيادي

علم النفس العمل والتنظيم 

أرطوفونيا

علم اجتماع  االتصال والعالقات العامة                         

علم اجتماع الجريمة

علم اجتماع التنظيم والموارد البشرية         

الدكتوراه

أنتروبولوجيا  

علم االجتماع التربوي

علم السكان

إرشاد وتوجيه
 التربية الخاصة وتعليم مكيف

شعبة علم النفس واألرطوفونيا وعلوم التربية 

علم النفس التربوي الليســانس

إرشاد وتوجيهالمــــــاستر

علم النفس التربوي

علم النفس العيادي

علم النفس العمل والتنظيم وتسير الموارد البشرية

أمراض اللغة و التواصل

أ -

ب -

ج -

د -

شعبة علم السكان 

علوم سكانية الليسانس

شعبة علوم التربية

شعبة علم النفس

شعبة األرطوفونيا

ديموغرافيا إجتماعية المــــــاستر

علم إجتماع اإلنحراف و الجريمة الماستر
علم اإلجتماع اإلتصال

علم اإلجتماع الصحة الماستر
علم اإلجتماع التنظيم والعل

علم اإلجتماع التربية

شعبة علوم التربية

شعبة علم النفس

شعبة األرطوفونيا

علم النفس العيـــــادي

أمراض اللغة والتواصل 

الدكتوراه

القياس في علم النفس وعلوم التربية 

علم النفس الصحي 

علم النفس التنظيم و العمل

علم النفس المدرسي


