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بموجبقسنطينةاإلسالميةللعلومالقادرعبداألميرجامعةأنشأت

،واملتمماملعدل،1984أوت04فياملؤرخ182-84رقماملرسـوم

.2011/02/06فياملؤرخ11-39رقمالتنفيذيباملرسومالسيما

ـيفهللاحمهر جديدبنالشاذليالراحلالجمهوريـةرئـيسقبـلمـندشنـت

.1985-1984الجامعياملوسممنبدايةنشاطهاوباشرت1984أكتوبر14

ة الجامعةنشأ

متعتتومنهي،وثقافيعلميطابعذاتعموميةمؤسسة
ضعوتخاملستقلة،املعنويةالقانونيةبالشخصية

.العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةلوصاية

القانونيةطبيعتها



الجامعةأهداف

01

الثقافي واملنهي ورفع املستوي العلمي و التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمةاملساهمة في •

للمواطن

02

لتراث وتحقيق املخطوطات واتلبية حاجيات املجتمع في مجال التكوين العالي والبحث العلمي•

اإلسالمي في الجزائر وخارجها

03

ث العلمي وتثمين تكوينا إسالميا علميا وتطوير البحالتكوينالتكوين العالي للطلبة في أطوار وميادين•

وتطويره نتائجه وتنمية الروح العلمية ونشر املعارف والدراسات والبحوث اإلسالمية واكتساب العلم

ونشره ونقل املعارف

04
نالتعاون والتبادل العلمي ما بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي داخل وخارج الوط•



هياكلها البيداغوجية

عدد املقاعدعدد املرافقاملستغلة بالجامعة وامللحقةالبيداغوجيةاملرافق 
01700املحاضرات عبد الحميد بن باديسقاعة 

081110املدرجات
311256(وموجهةتطبيقيةأعمال/دروس)الدراسةقاعات
03100واالنترنتاآللياإلعالمقاعات
0224األساتذةقاعات
04800الكلياتومكتباتللجامعةاملركزيةاملكتبة

0116تيكميدياقاعة
0148واللغاتالترتيلمخبر
0140املتلفزالتعليمقاعة
0120بعدعنالتعليمقاعة
0144للغاتاملكثفالتعليمبمركز التدريسقاعة
0120للغاتاملكثفالتعليمبمركز اللغاتتدريسمخبر

554178مجموع املرافق واملقاعد

علي منجليباملدينة الجديدة الجامعةملحقة

بيداغوجيا مقعدا 2000سع ي،قيد اإلنجازوهو مشروع 

إقامة ، مزود بالتقنيةو ومختلف املرافق البيداغوجية واإلدارية 
.وجبة800سرير    ومطعم مركزي بـ 1000جامعية بـ 



2022-2021هيئة التدريس بالجامعة

أجانبمنهممنهم إناثاملجموعم دل ماسترم دل ليسانس

244024284868376404

2022-2021الليسانس واملاسترتعداد طلبة

طالبا17أستاذ لكل 01= 288/ 4868= نسبة التأطير البيداغوجي

أستاذ
محاضرأستاذ 

أقسم
محاضرأستاذ 

بقسم
مساعدأستاذ 

أقسم
أستاذ مساعد 

بقسم 
وعمج

أستاذا288



الكليات واألقسام

قسم اللغة العربية

قسم التاريخ

قسم اللغات 

والترجمة

قسم الفقه 

وأصوله

قسم الشريعة 

والقانون 

قسم االقتصاد 

واإلدارة

قسم الكتاب 

والسنة

قسم العقيدة 

ومقارنة األديان

قسم الدعوة 

واإلعالم واالتصال



2022-2021واملاستر امليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في الليسانس

املاسترتخصصات الليسانستخصصات الشعبةالفرع أو امليدان

اإلنسانيةالعلوم 

االجتماعيةو 

اآلثار اإلسالميةعلم اآلثارعلم اآلثار–العلوم اإلنسانية 

إدارة املؤسسات الوثائقية واملكتباتعلم املكتبات واملعلوماتعلم املكتبات–العلوم اإلنسانية 

تاريخ عامتاريخ–العلوم اإلنسانية 
يةتاريخ املقاومة والحركة الوطنية الجزائر 

طتاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسي

وااللكترونيةالصحافة املطبوعة إعالمعلوم االعالم واالتصال–العلوم اإلنسانية 

الشريعة–العلوم اإلسالمية 

الشريعة والقانون 
الشريعة والقانون 

حقوق اإلنسان واألقليات

الفقه واألصول 

الفقه املالكي وأصوله

الفقه املقارن وأصوله

املعامالت املالية املعاصرة

اللغة العربية -العلوم اإلسالمية

والحضارة اإلسالمية

اللغة العربية والدراسات القرآنيةيةاللغة العربية والدراسات القرآن

اإلسالميةالحضارة اإلسالميةالتاريخ والحضارة 

أصول الدين-العلوم اإلسالمية

العقيدة ومقارنة األديان
مقارنة األديان

العقيدة اإلسالمية

الدعوة واإلعالمالدعوة والثقافة اإلسالمية

الكتاب والسنة
التفسير وعلوم القرآن

الحديث وعلومه

وأدبلغة 

العربي

لسانيات عامةلسانيات عامةدراسات لغوية

أدب عربيدراسات أدبية
أدب عربي حديث ومعاصر

أدب عربي قديم

لغة وثقافةلغة تركيةلغة تركيةآداب ولغات أجنبية

ييرالتساقتصادية، 

وعلوم تجارية 

تسيير مؤسسات الزكاة والوقفإدارة األوقاف وصناديق الزكاةعلوم التسيير

اقتصاد إسالمياقتصاد إسالميعلوم اقتصادية

مالية وبنوك إسالميةمالية البنوك والتأميناتعلوم مالية ومحاسبة

في املاسترتخصصا24الليسانسفيتخصصا17فرعا13ميادين04



امليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في الليسانس

ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية

علوم 

-إنسانية

علم 

املكتبات

علم 

املكتبات 

واملعلومات

علوم 

-إنسانية

علوم 

اإلعالم 

واالتصال

إعالم

علوم 

-إنسانية

علم اآلثار

علم 

اآلثار

علوم 

-إنسانية

تاريخ

تاريخ 

عام

علوم 

-إسالمية

لغة 

عربية 

وحضارة 

إسالمية

التاريخ 

والحضارة 

اإلسالمية

اللغة 

العربية 

والدراسات 

القرآنية

علوم 

-إسالمية

شريعة

الشريعة 

والقانون 

الفقه 

واألصول 

علوم 

-إسالمية

أصول 

الدين

الدعوة 

والثقافة 

اإلسالمية

العقيدة 

ومقارنة 

األديان

الكتاب 

والسنة

ـــــــــــــــــــــاتصــالــــــــــتــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروع العلوم االنسانيةفروع العلوم اإلسالمية



امليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في الليسانس

ميدان اللغة واألدب العربي

دراسات أدبية

أدب عربي

دراسات لغوية

لسانيات عامة

ــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــ



امليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في الليسانس

ةميدان علوم اقتصادية، التسيير وعلوم تجاري

فرع علوم 

التسيير

إدارة األوقاف وصناديق 

الزكاة

فرع علوم مالية

ومحاسبة

مالية البنوك والتأمينات

فرع علوم 

اقتصادية

اقتصاد إسالمي

ــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــفــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعـــالــــــ



امليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في الليسانس

ميدان اآلداب واللغات األجنبية

فرع اللغة التركية

تخصص اللغة التركية



ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية

علوم 

-إسالمية

لغة 

عربية 

وحضارة 

إسالمية

الحضارة 

ةاإلسالمي

اللغة 

العربية 
والدراسات 

القرآنية

علوم 

-إسالمية 

شريعة

حقوق 

االنسان 
والكليات

الشريعة

والقانون 

املعامالت

املالية 
املعاصرة

الفقه 

املالكي
وأصوله

الفقه 

املقارن 
وأصوله

علوم 

–إسالمية 

أصول 

الدين

الدعوة 

واإلعالم

مقارنة 

األديان
العقيدة 

ةاإلسالمي

الحديث 

وعلومه

ير التفس

وعلوم 
القرآن

استراملامليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في 

ـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــ

فروع العلوم اإلسالمية



ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية

-علوم إنسانية

علم املكتبات

إدارة 

املؤسسات 
الوثائقية 

واملكتبات

-علوم انسانية

علم اآلثار

اآلثار 

اإلسالمية

-علوم انسانية

تاريخ

تاريخ الغرب 

اإلسالمي في
العصر 

الوسيط

تاريخ املقاومة

والحركة 
الوطنية 

الجزائرية

-علوم إنسانية

علوم اإلعالم 

واالتصال

الصحافة 

املطبوعة 

واإللكترونية

استراملامليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في 

الــــــــــتـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــات

فروع العلوم االنسانية 



امليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في الليسانس

ميدان اللغة واألدب العربي

دراسات أدبية

أدب عربي حديث ومعاصر أدب عربي قديم

دراسات لغوية

لسانيات عامة

التـــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــات

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــروع



ملاستراامليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في 

ةميدان علوم اقتصادية، التسيير وعلوم تجاري

فرع علوم 

التسيير

تسيير مؤسسات الزكاة 

والوقف

فرع علوم مالية 

ومحاسبة

مالية وبنوك إسالمية

فرع علوم 

اقتصادية

اقتصاد إسالمي

ــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــ



استراملامليادين والفروع والتخصصات املفتوحة في 

ميدان اآلداب واللغات األجنبية

اللغة التركية

لغة وثقافة

التخصص

الفرع



الدفعات املتخرجة

لأصمنفي الليسانس واملاستر طالبا25882تخرج من الجامعة
طالبا أجنبيا 114، منهم 1988سنة منذ تخرج أول دفعةدفعة 34

.من بلدان إفريقيا، آسيا وأوروبا

 35طالبا في الليسانس واملاستر من الدفعة2253تخرج ونتوقع
في 1410وفي الليسانس843، منهم 2022بعنوان السنة الجامعية 

.املاستر



مكتبات الجامعة

:يضم ورصيدا مقعدا، 572ب”أحمد عروة"املكتبة املركزية-1

كتبا في شكل هدايا منه 267، عنوانا47593نسخة كتاب تشكل 161546

.نسخة رقمية9245نسخة، باإلضافة و327

، أطروحة دكتوراه564، رسالة ماجستير935،مجلة694ودورية1291

من الرسائل في 1204،رسالة جامعية في إطار التبادل الجامعي1388

.قرصا264،رقميا680منه مخطوطا1080شكل رقمي، 

,كتاب في مقارنة األديان1533كتاب وقفيا و 7307كما تضم 

ة مكتبة الشيوخ، قسم مقارن: تشمل املكتبة املركزية مكتبات فرعية 

.ميةقسم املخطوطات، جناح املكفوفين،مكتبة رقاألديان، قسم الدوريات،

:صصةتخممتنوعة وبكتبتزخر مكتبات أربع تتوفر الجامعة على 



مكتبات الجامعة

الدين مكتبة كلية أصول -2

ويتكون رصيدها برسم السنة الجارية من مقعدا، 200مكتبة كلية أصول الدين بامللحقة تسع 
منتوج 95من املجالت والدوريات، 121رسالة جامعية، 1764كتابا، 11120: عنوانا منها13242

.قرصا مضغوطا49كتاب براي و93مؤتمرات وندوات، 

مكتبة كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية-3

، ويتكون مقعدا80تسع الواقعة بجانب املكتبة املركزيةاإلسالميةكلية اآلداب والحضارة مكتبة 
أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير، 298عنوانا، 10884نسخة كناب تشكل 20464رصيدها من 

ة قرصا، يتصدره قرص خارجي يتضمن شهادات تاريخية عن ثور 52ورصيد معرفي الكتروني متنوع بـ 
.التحرير الوطني

عنوانا 1569، برصيد 2021في سبتمبر افتتحت بشكل مستقل مكتبة كلية الشريعة واالقتصاد-4
.في مختلف الفروع والتخصصاتنسخة كتاب 2438و



والثقافية والرياضيةفضاء األنشطة العلمية

محاضرات، ملتقيات وندوات،أيام إعالمية
وتحسيسية، معارض، ورشات، رحالت 

وخرجات علمية دراسية، إصدارات علمية 
ار أخبةمجلة الجامعة، مجلة الكلية، نشري)

مسابقات،(...براخاملمجالتالجامعة، 
رياضيةو علمية وثقافيةنشاطاتو 

...متنوعة



ملء بطاقة الرغبات عبر الخط : األوليالتسجيل -

.تأكيد التسجيل األولي عبر الخط-

.عبر الخطالتوجيه نتيجة يتعرف الطالب على -

.بالتواملقاالتوجيه في حالة عدم القبول بعد املسابقة واختبارات الكفاءة إعادة -

.الخطالخاصة وإعالن نتائجها عبر الحاالت كل و تغيير التوجيه -

.النهائية بالجامعة املوجه إليهاالتسجيالت -

التسجيالت الجامعية

كل سنة جامعية إجراءات وآجال فييحدد منشور وزاري 
:عملية التسجيل



علمي البحث العالموولوجهالدرجات العلميةأعلىبلوغإلى طموح الطالبباإلضافة

لعموميةااملؤسساتفيللتوظيفمتنوعةفرصاأيضافقد أصبحت لهالجامعي،والتدريس

لعلمي، كالتربية والتعليم، التعليم العالي والبحث ا:   بمختلف قطاعات نشاطهااإلدارية

فاعالدالشؤون الدينية، اإلدارة املحلية، الصحافة واإلعالم، السياحة واآلثار واملتاحف،

خاصة،العمومية والاملؤسسات االقتصادية، كما يمكنه االلتحاق بوالحماية املدنيةواألمن

.  ..أو حتى خلق مؤسسته الخاصة

تمعادال الجامعةلشهاداتأعطتالتيالدراسيةالتخصصاتبفضل تنوع كل ذلك

...مرنةوقابلية تشغيلية مختلفةإدارية

ومجاالت التشغيلية  اآلفاق املستقبلية



التربية  الوطنية

وي التعليم الثان طالتعليم املتوسالتعليم االبتدائي

التعليم والتربية الوطنية

دري يالتفتيش، اإلرشاد والتوجيه املديةاإلدارة والرقابة واملقتص



التعليم العالي والبحث العلمي

البحث العلمي

ات واملكتباإلدارة واملخابر 
الجامعية

وينالتعليم والتك
العاليين



الشؤون الدينية واألوقاف



...الصحافة واإلعالم واالتصال



...قطاعات الدفاع واألمن والجمارك والحماية املدنية



...االقتصاد والتسيير واملالية واإلدارة والبنوك 



املكتبات واألرشيف والتوثيق ومركز املعلومات



السياحة واملتاحف واآلثار



شكرا إلصغائكم ومرحبا 
بطلبتنا األعزاء في رحاب 
جامعة األمير عبد القادر 

للعلوم اإلسالمية


