الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة األمير عبد الق ادر للعلوم اإلسالمية
كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية

-2

نشأة الكلية:
 899/89يمؤ خ في  20ديسأ أ
تعود نش أألك ية إلى املر يم ا أأوذ يةقم ل
 8889و يلخاص بتمظل جامعى يألمي عبد يةقاد ةإعإوذ يإلاأمملى وم اوذ
 88-88مؤ خ في  28بلع يألول عأ أأاذ 8380ه
اعأ أأادك ال إأ أأى يل أ أأامعأ أأى
يمويفق  20 :ف يي ا أأمى  0288ية أنش أأل إلى ي ديل ويلة أأا ك يإلا أأمملى
يلةاةلى.

تعريف الكلية:
ية إلى هي وحدك تعإل وبحث مقعددك يةقخصصات في يل امعى.

الكلية تفتح أبوابها للطلبة الجدد
للسنة الجامعية8102/8102 :

مهام الكلية:
 نشاطات يةبحث يةعإمي

تتش أ ل ية إلى من أ سأأاذ وتحقو عكر م قبى في م أ ل مصأأالو وف و وادي ك
عامى .

إدارة تسييرها:
 -1عميد الكلية:
تعيينه  :يعين ع لأأد ية إلأأى ب وجأأم م اأ أ أ أأوذ يقخأ بمأأا عكر ي ي من
يةوزي يم إف باةقعإل يةعاملي وبعد أخ أ مدي يل امعى.
مهام  :ع لد ية إلى مسأؤول عن اأي اا ويقوملر تسألي واأا إلا يةةشأ يى
ويماةلى ويقوملر بهده يةص ى ما يلتي:
-

او ي م بص ف يعق اديت يةتسلي يةتي ي وضلا ةه مدي يل امعى.



 -3رؤساء األقسام:




يس س يةإغى يةع بلى
يس س يةقا يخ
يس س يةإغات وية ج ى –ةغى ت كلى -

املخطط الهيكلي لكلية اآلداب والحضارة

-

يعين مسقخدمي ية إلى ية ين ة تق ط يقى أخ

-

يقوملر يةسأ أأإمى يةسأ أأإ لى وي ا اأ أألا عكر ج لع يمسأ أأقخدمين يموضأ أأوعين

عميد الكلية
نائب عميد الكلية المكلف بالدراسات
والمسائل المرتبطة بالطلبة

نائب عميد الكلية المكلف بما بعد التدرج
والبحث العلمي
األمين العام

ةقعللنه .

تحت اإمقه.

الهاتف130128.17.71 / 130128.71.33 :
البريد االلكترونيfacultelettre@rocketmail.com :



اإلسالمية

تشكيل الكلية:

العنوان البريدي :حي قدور بومدوس ص.ب  031قسنطينة



نا م يةع لد يم إف باةد ياات ويمسا ل يم تبمى باةمإبى.
نا م يةع لد يم إف ب ا بعد يةقد ج ويةبحث يةعإمي.
يألمين يةعاذ.

 يةق وين في يةقد ج و ما بعد يةقد ج
 نشاطات يةق وين يمقويصل و تحسين يمسقوى و تجديد يمعا ف.

عميد الكلية عميد الكلية

مساعدوه:

-

يح

-

يعد يةقق ي يةسأأمو ةإاشأأاطات وي اأأإه املر مدي يل امعى بعد يمصأأاد ى
عإله من مجإس ية إلى.

مسؤول مكتبة الكلية

يجق اعات مجإس ية إلى.

األقسام

التأطير البيداغوجي:
تتش ل الئى يةقد يس ب إلى ي ديل ويلة ا ك يإلامملى ب ج و تخصصات
يأل ساذ يةقاةلى :يةإغى يةع بلى  --يةقا يخ  -يةإغات و ية ج ى (ةغى ت كلى) من:
الرتبة

العدد

أستاذ

13

أستاذ محاضر أ

11

أستاذ محاضر ب

11

أستاذ مساعد أ

32

أستاذ مساعد ب

10

املجموع

03

 قسم اللغة العربية –أوال  :طور الليسانس
أولى جذع مشترك لغة وأدب عربي
السنة الثانية
السنة الثالثة

إحصائيات الطلبة:
ليسانس

األقسام

قسم اللغة العربية

031

222

قسم التاريخ

602

220

313

جذع مشترك لغة عربية وحضارة إسالمية

131

/

131

قسم اللغات والترجمة ه لغة تركية

129

33

123

املجموع الكلي ليسانس  +ماستر

2133

إحصائيات الدكتوراه
اللغة العربية و الدراسات القرآنية

13

أدب عربي معاصر

0

تاريخ الجزائر الحديث و املعاصر

9

تاريخ املغرب األوسط و حضارت في العصر
الوسيط

12

علوم اللسان العربي و اللسانيات الحديثة

3

املجموع الكلي في نظام L.M.D

36

دكتوراه علوم ( نظام كالسيكي)

املجموع الكلي لطلبة الدكتوراه:

أدب عربي معاصر

أدب عربي
لسانيات عامة

سنة ثالثة :لغة عربية ودراسات قرآنية

قسم التاريخ
أوال  :طور الليسانس
أولى جذع مشترك علوم إنسانية
السنة الثانية
(فرع العلوم اإلنسانية)

نظام L.M.D

املجموع الكلي في النظام الكالسيكي

فرع دراسات أدبية

جذع مشترك علوم إسالمية

ثانيا  :طور الماستر

اللغة العربية و الدراسات القرآنية

فرع دراسات لغوية

ماستر املجموع

990

ثالثا  :طور الدكتوراه – نظام L.M.D

131
106

السنة الثالثة
(فرع العلوم اإلنسانية)

تاريخ
علم املكتبات
علم اآلثار

تاريخ عام
علم املكتبات و املعلومات
علم اآلثار

جذع مشترك علوم إسالمية
سنة ثالثة :تاريخ و حضارة إسالمية

قسم اللغات والترجمة  -لغة تركية

ثانيا  :طور املاستر

وي

تاريخ املقاومة والحركة الوطنية
تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط
أولى ماستر

ثانيا ل

يةقخصصات ي تلى :

أوال طور الليسانس

إدارة املؤسسات الوثائقية واملكتبات
اآلثار اإلسالمية
الحضارة اإلسالمية

ثانيا طور املاستر:

علم اآلثار والفن اإلسالمي

بيانات إحصائية : 2113/2110
يةقد ك يالاتلعابلى م قبى ية إلى  31مقعدا.

يمققالات يل ديدك بعموين يةسمى يماةلى
2110
يةعماوين

834

يةاسخ

269

الكتب

ثالثا  :طور الدكتوراه – نظام L.M.D

تاريخ املغرب األوسط و حضارت في العصر
الوسيط

يمسق لدون ية عإلون ويمحق إون من يلخدمات يم جعلى وية ملى يم قةلى
يمبام ك  9482مستفيدا.



تاريخ الجزائر الحديث واملعاصر
حفظ املخطوطات والوثائق
ثانية ماستر تاريخ املغرب السياس ي والحضاري في العصر
الوسيط

تاريخ الجزائر الحديث و املعاصر

مستعملو املكتبة للعام الجامعي :2113/2110

مكتبة الكلية
التأطير البشري:
يس محافظي يم قبات يل امعلى :مسؤول يم قبى.
-

يةعماوين

2774

يةاسخ

17173

الرسائل الجامعية
(ماستر  /دكتوراه)
997

-

ثمثى ملةقين بام قبات يل امعلى (يمسقوى يألول و يمسقو يةثاني)

-

وثا قي أ مل ي – .محإل وثا قي.

-

مساعد بام قبات يل امعلى.

تع ل يم قبى بمظاذ يمماوبى ا تي:

-

عونان تقملان م قةلان.
تقني في يإلعمذ ي ملي.

 من يةسةت املر يلخ يس.

نظام املكتبة اإلداري:

 من يةساعى يةثاممى ( )13.11حتى يلخامسى (.)10.11

م قبى ية إلى سجل قيد تقني ة صلداا يةوثا قي م

ا ومؤم ي.

توف يلخدمات يم جعلى وية ملى يمبام ك وفق نظاذ ديخكي:
 يالاققبال ويةقوجله ويم يفقى.

 يإلعا ك يلخا جلى
 يإلعا ك يةديخإلى وهي ية حص يةديخكي ويمماةعى

الوعاء اإللكتروني:


يم قبى يةشامإى بأ  802.222 :كقال في م ل  PDFابإى ةإقحلين.



م قبى يإلا مد يى في مخقإف يةقخصصات



خدمى يةويم.



ص صإم خا جي ويحد( )28بسعى 8222جلغا ب حقوى ملاديت
تا يخلى عن ثو ك أول نوف

 8893ةعدد من يمجاادين.



يمعال ى ية ملى ب مجلى يةمظاذ يمقنن ةتسلي يم قبات . SYNGEB



فل س ببإلوغ يفي آملي مقا مسقخدمي يم قبى ب صلداا يةوثا قي امم.

