
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 التخصصات املتوفرة بالكلية

 وجماالت العمل فيها

 

 
 

 batna.dz-s.univ-h-s-www.f املوقع االلكرتوين:    

 

2022/2021السنة اجلامعية  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ر االقر  بمقتض ى . و  2015اإلنسانية واالجتماعية سنة أنشئت كلية العلوم 

 أقسام. خمسة  إنشاءتم  2016جانفي 18املؤرخ في    45رقمالوزاري 

 :وهما األولىالكلية على جذعيين مشتركين في السنة  وتحتوي 

جذع مشترك علوم إنسانية و ينبثق منه تخصصات تشرف عليها  -1

 األقسام:

 اآلثارعلم  و التاريخ قسم  -1 -1

 املكتبات علم  و واالتصال  اإلعالمقسم  -2 -1

جذع مشترك علوم اجتماعية و ينبثق منه تخصصات تشرف عليها   -2

 األقسام:

 والديموغرافيا علم االجتماعقسم   2-1

 علم النفس وعلوم التربية االرطفونياقسم   2-2

 . الفلسفة قسم -2-3

 الهيكل اإلداري

 
 2021/ 2020السنة الجامعية  إحصائيات

 تعداد الطلبة 

 طلبةعدد ال السنة األولى جذع مشترك

 1054 السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعية 

 709 السنة األولى جذع مشترك  علوم إنسانية 

 
 

 عدد الطلبة القسم 

 املجموع ماستر ليسانس 

  وعلوم النفس علـــم

 االرطفونيا  و  التربية

1349 984 2333 

 االجتماع علـــم

 والديموغرافيا 

590 503 1093 

 1168 657 511 ر اآلثا و  التاريخ

  و  اإلعالم علوم

 وعلم االتصال

 املكتبات 

695 628 1413 

 289 185 104 الفلسفة 

 6181 3035 3146 املجموع
 

 ( 4758*طلبة الليسانس) 

 ( 3013*طلبة املاستر:) 

 332* طلبة الدكتوراه: 

 8016العدد اإلجمالي للطلبة: 

 تعداد األساتذة    

 الرتبة العلمية 

 القسم
 أستاذ

   اذأست

 أ  اضر حم

   أستاذ

 ب  محاضر 

  أستاذ

 أ  مساعد

   أستاذ

 ب  مساعد
 المجموع 

  وعلوم   النفس علـــم

 االرطفونيا  و  التربية 
16 24 9 6 5 60 

  االجتماع علـــم

 والديموغرافيا 
16 21 7 10 2 56 

 44 4 9 11 13 07 اآلثار   و التاريخ 

  وعلم  واالتصال  اإلعالم

 المكتبات 
02 18 11 10 3 44 

 18 2/ 5 5 03 05 فةالفلس

 222 14 40 43 79 46 المجموع 
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 ( المعتمدة PRFUومشاريع )  مخابر البحث

الجا تشهدها  التي  بحث  الحركية  مشاريع  اقتراح  إلى  تدفعنا  الجزائرية  في معة 

في   متخصصة  في   مجاالتمخابر  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  في  جديدة 

 :وهي كليةالالتخصصات املتاحة في 

 
 

 للكلية: الهياكل البيداغوجية
 مدرجات 07: عدد املدرجات

 قاعة  180عدد قاعات التدريس: 

 عات قا  05:   األساتذةقاعة 

 مكتب. 19: األساتذة مكاتب 

 قاعات مطالعة  3إلى   إضافة مكتبات 3مكتبة الكلية : 

 قاعات  2قاعات املناقشة: 

 مجلة الكلية: 
   ، صنف 'ج'قدمة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية املتحت عنوان: 

 .  أعداد صدر عنها عشرة 

 

 .األطفالفتح عيادات خاصة، فتح رياض  -

 .العمل في املؤسسات العقابية -

 املراكز البيداغوجية. -

 يخ وعلم اآلثار: تخصص التار  -
 مواصلة الدراسة في مجال البحث العلمي.  -

 التدريس في قطاع التربية. -

 . العمل في املؤسسات الثقافية واملتاحف -

 .اآلثاراملركز الوطني للبحث في علم  -

 واالتصال وعلم املكتبات:   اإلعالمتخصص علوم 
 .شهاراإل ، مجال اإلذاعةنوات التلفزيونية، العمل في الجرائد، الق-

 والعالقات العامة.  باإلعالمالوكاالت السياحية، مكلف -

 املكتبات.  -

 .بالنسبة لتخصص علم املكتبات اإلداراتفي مختلف   واألرشيفمجال التوثيق  -

 2020/2021مشاريع الدكتوراه 

 
 

 التخصصات المتوفرة حاليا في الكلية 

 

 واالجتماعية  اإلنسانية العلومالعمل في تخصصات    أفاق    

 العلوم االجتماعية  -1

 : يمكن لحامل الشهادة في هذا التخصص من:   تخصص الفلسفة -

 البحث العلمي. مواصلة دراسته في مجال -

 التدريس  -

يمكن لحامل الشهادة في هذا   :تخصص قسم علم االجتماع والديموغرافيا -

 التخصص من: 

 مواصلة دراسته في مجال البحث العلمي.  -

 االلتحاق بالوظائف اإلدارية التابعة للوظيف العمومي.  -

 التدريس في قطاع التربية.-

 مستشار لدى الجماعات املحلية.  -

 االلتحاق بمختلف أسالك الجمارك واألمن  -

 العمل في الديوان الوطني لإلحصاء.  -

 :تخصص علم النفس وعلوم التربية االرطفونيا -

 مواصلة الدراسة في مجال البحث العلمي.  -

 يشغل منصب أخصائي نفساني على مستوى : أنيمكن  -

 الصحة العمومية، الصحة املدرسية، املؤسسات االقتصادية -

 العمل في املؤسسات العقابية. -

 ة.املراكز البيداغوج -

 


