
È⁄÷¬’\;nue’\Â;È’]¬’\;€Ë÷¬i’\;ÎÑ\ÜÂ
3;Ö\á°\;Ï¬Ÿ]p

دليل
الطالب ا�ام�

2021
2022

العنوان�:�02�شارع�أحمد�واكد�–�دا���إبراهيم،�ا��زائر�العاصمة

023312884

هيئات دعم ومرافقة الطالب
�س���جامعة�ا��زائر�3 إ���لعب�دور�فعال����تكو�ن�طالب�قادر�ن�ع���خلق�
فرص�العمل،�وذلك�من�خالل�هيئات�دعم�ومرافقة�الطالب�ال���ترافقھ����
اختياراتھ�املهنية�املستقبلية�ومساعدتھ����بلورة�فكرة�مشروع�خاص�بھ�

وتجسيده�ع���أرض�الواقع،�وتضم�هيئات�دعم�ومرافقة�الطالب�ماي��:

دار المقاو�تية
مركز المسارات المهنية                                             نادي البحث عن الوظيفة

معهد ال�بية البدنية وال�ياضية

 1981/03/22 ��� املؤرخ� �81/76 الوزاري� املرسوم� بموجب� تأسس�
و�ذلك�فهو���عت���أول�معهد����ا��زائر�متخصص����ال��بية�البدنية�

والر�اضية.

مدة�التكو�ن����مرحلة�الل�سا�س�3�سنوات�وتتوج��شهادة����إحدى�
التخصصات�التالية�:

•�تر�ية�علم�ا��ركة�.

•�تدر�ب�ر�ا����تناف���.�

•��شاط�بد�ي�ر�ا����و�إعاقة�.

•��سي���امل�شآت�الر�اضية�و�املوارد�ال�شر�ة.

التكوين � الطور الثا�– الماس�التكوين � الطور الثا�– الماس�
و�تم�االلتحاق��عد�مرحلة�الل�سا�س�باملاس������إحدى�التخصصات:

•�ال�شاط�البد�ي�الر�ا����املدر���.�

•�التدر�ب�الر�ا����النخبوي�.

•��سي���املوارد�ال�شر�ة�و�امل�شآت.

فرص التشغيل والتوظيف 
التدر�س�بقطاع�ال��بية؛

التدر�س�بمراكز�التكو�ن�امل���والتمه�ن؛
�سي���املركبات�الر�اضية�التا�عة�لوزارة�الشباب�والر�اضة؛�

التدر�س�بوحدات�التكو�ن�التا�عة���تلف�القطاعات.

بصفة�محضر�بد�ي�للفرق�الر�اضية؛
فتح�قاعات�كمال�األجسام؛

الت�شيط�الر�ا����بمختلف�املركبات�السياحية�
العمل����مختلف�مجاالت�اإلعالم�الر�ا���.

 القطاع
العمومي

المهن
 الحرة

كلية علوم اإلع�م و ا�تصال

وتضم� 2012/10/15�بموجب�القرار�رقم�382-98  تأسست�بتار�خ 
يتضمن�تخصصات� االتصال�و�ل�قسم� قسم�ن�قسم�اإلعالم�وقسم�

وفروعا.

التكوين � الطور األول – الليسانسالتكوين � الطور األول – الليسانس

التكوين � الطور الثا�– الماس�التكوين � الطور الثا�– الماس�

��� �شهادة� وتتوج� 3�سنوات� الل�سا�س� مرحلة� ��� التكو�ن� مدة�
إحدى�التخصصات�التالية�:

•�إتصال�.

•�إعالم.�

إحدى� ��� باملاس��� الل�سا�س� مرحلة� �عد� االلتحاق� و�تم�
التخصصات:

قسم
اإلتصال  

•�اتصال�تنظيمي؛
•�اتصال�و�عالقات�عامة؛

•اتصال�جماه��ي�ووسائط�جديدة.

•���افة�مكتو�ة�والك��ونية؛
•�سم���بصري�؛

قسم
اإلع�م

فرص التشغيل والتوظيف 
•���افة�مكتو�ة�ب�ل�أنواعها�.������������������������

•�و�االت�األنباء�وال��افة�ع���ا��ط�.�������������������
•�التلفز�ون�العمومي�وا��اص�واإلذاعة�ا��لية�وا��هو�ة�والوطنية�.

•�القائم�باالتصال�او��امل��ق�باالتصال�.
•�م�لف�باالتصال����املؤسسات�العمومية�و�ا��اصة�.

•�الوسيط�الناطق�الرسمي����املؤسسات.�
•�ال�سو�ق�و�اإلشهار.

•�س���اآلراء��ودراسة�ا��مهور�.
•�اتصال�األزمات�....ا��.�

تفتح� وطنية،� مسابقة� طر�ق� عن� الثالث� الطور� بدكتوراه� االلتحاق� يتم�
مع��ف� أجن�ية� شهادة� أي� أو� املاس��� شهادة� ع��� ا��ائز�ن� للم�����ن�
بمعادل��ا،�و�يحدد�عدد�املناصب�و�التخصصات�املؤهلة�سنو�ا�بقرار�من�
الوز�ر�امل�لف�بالتعليم�العا���و�البحث�العلمي.�تضمن�جامعة�ا��زائر�3�

التكو�ن����الطور�الثالث����الشعب�التالية:

التكوين � الطور الثالث-الدكتوراه

كلية ا�ع�م وا�تصال

 كلية العلوم السياسية  والع�قات الدولية

معهد ال�بية  البدنية وال�ياضية

االتصال�التنظيمي�-�االتصال�ا��ماه��ي�والوسائط�ا��ديدة

سم���بصري�-���افة�مطبوعة�والك��ونية�-�اتصال�وعالقات�عامة

سياسات�عامة�-��سي���املوارد�ال�شر�ة�-�الدراسات�األمنية�واالس��اتيجية�-�
العالقات�الدولية�-�دراسات�افر�قية�-�ادارة�وجماعات�محلية�-�دراسات�إقليمية�-�

دراسات�سياسية�مقارنة

www.univ-alger3.dz

ملز�د�من�املعلومات�ير���ز�ارة�موقع�جامعة�ا��زائر�3

التدر�ب�الر�ا����-�التحض���النف����الر�ا����-�تحض���بد�ي�ر�ا���

ال�شاط�البد�ي�الر�ا����املدر����-�ال�شاط�البد�ي�الر�ا����ال��و����-��سي���
امل�شئات�الر�اضية�واملوارد�ال�شر�ة�

كلية العلوم ا�قتصادية  والعلوم التجا�ية  وعلوم التسي�التكوين � الطور األول – الليسانسالتكوين � الطور األول – الليسانس
�سو�ق�مصر���-��سو�ق�ا��دمات�-�مالية�وتجارة�دولية�-�تحليل�إقتصادي�
وإس�شراف�-�اقتصاد�التنمية�-اقتصاد�و�سي���املؤسسة�-�اقتصاد�كمي

اقتصاد�نقدي�و�ن�ي�-�إدارة�األعمال�-�إدارة�مالية�-�إدارة�امل��انية�-�اإلستعالم�
اإلقتصادي�ونظم�املعلومات�-�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�-�مالية�املؤسسة�-�محاسبة�

وتدقيق�-�مالية�و�نوك

(D09/I00) رمز الميدان(D10/J00) رمز الميدان



كلية العلوم السياسية و الع�قات الدولية
نظام� كرس� الذي�    382-98 رقم� التنفيذي� املرسوم� بموجب�
ال�ليات�تأسست��لية�العلوم�السياسية�وعلوم�اإلعالم����س�تم���

2001،�و�تار�خ�2012/12/15 تم�تقسيم�ال�لية�إ����ليت�ن.

التكوين � الطور األول – الليسانسالتكوين � الطور األول – الليسانس
مدة�التكو�ن����مرحلة�الل�سا�س�3�سنوات�وتتوج��شهادة����إحدى�

التخصصات�التالية�:

•�التنظيم�السيا����و�اإلداري.�����������������������•�دراسات�إقليمية�.

•�دراسات�سياسية�مقارنة.�����������������������������•�عالقات�دولية

إحدى� ��� باملاس��� الل�سا�س� مرحلة� �عد� االلتحاق� و�تم�
التخصصات:

قسم 
التنظيم السيا�

 واإلداري  

•�دراسة�السياسات�املقارنة؛
•�سياسات�عامة؛

•�إدارة�املوارد�ال�شر�ة؛
•�إدارة�ا��ماعات�ا��لية.

قسم 
الدراسات الدولية

�•�دراسات�أمنية�وإس��اتيجية؛
•�دراسات�إقليمية؛
��•�عالقات�دولية؛

��•�دراسات�إفر�قية.

التكوين في الطور الثاني– الماسترالتكوين في الطور الثاني– الماستر

فرص التشغيل والتوظيف 
•�مراكز�األبحاث�والدراسات؛

•�التدر�س����مؤسسات�التعليم�العا��؛�
•�ا��ال�الدبلوما���؛

•�مصا���ا��كومة،�العالقات�العامة،�ا��ارجية�والوزارات؛�
•�ال��افة�بأنواعها؛

•�املصا���وامل��قات�اإلعالمية�بمؤسسات�الدولة؛
•�الشر�ات�واملؤسسات�االقتصادية�واملرافق�العمومية...ا��.

كلية العلوم ا�قتصادية والعلوم التجا�ية 
وعلوم التسي�

(D06/F00) رمز الميدان

إحدى� ��� باملاس��� الل�سا�س� مرحلة� �عد� االلتحاق� و�تم�
التخصصات:

شعبة 
العلوم ا�قتصادية  

شعبة 
 العلوم المالية

 والمحاسبة

•�اقتصاد�كمي؛
•�اقتصاد�نقدي�و�ن�ي؛

•�اقتصاد�و�سي���املؤسسات؛
•�تحليل�اقتصادي�واس�شراف.

•�إدارة�األعمال؛
•�إدارة�امل��انية؛

•�إدارة�املوارد�ال�شر�ة؛
•�إدارة�مالية.�

•��سو�ق�ا��دمات.

•�محاسبة؛
•�مالية�املؤسسة؛

•�محاسبة�و�جباية�معمقة؛
•�محاسبة�وتدقيق.�

فرص التشغيل والتوظيف 
•�التوظيف����قطاع�التعليم�العا����وال��بية؛

•�املؤسسات�االقتصادية�العامة�وا��اصة�واملقاوالتية؛
•�قطاع�الوظيف�العمومي؛�

•�املؤسسات�املصرفية�والتأمينات؛
•�مراكز�البحث�والدراسات؛

وتدقيق� مراجعة� ا��سابات،� محافظ� ا��اسبة،� (خ��اء� ا��رة� املهن� �•
ا��سابات�،�مس�شار�جبا�ي،�مدقق�جبا�ي)؛

وإدارة� الضرائب� ا��اسبة،� ال�سو�ق،� �:�� التكو�ن� مدارس� إ�شاء� �•
األعمال...ا��.

شعبة 
علوم التسي�

شعبة 
العلوم التجا�ية

تأسست��لية�العلوم�االقتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�ال�سي���
بتار�خ 2�د�سم���1998 بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم 382-98�
الذي�كرس�نظام�ال�ليات��عدما�تم�إ�شاء�معهد�العلوم�االقتصادية�

بموجب�قرار�وزاري�بتار�خ 1974/07/17.

التكوين � الطور األول – الليسانسالتكوين � الطور األول – الليسانس
مدة�التكو�ن����مرحلة�الل�سا�س�3�سنوات�وتتوج��شهادة���

إحدى�التخصصات�التالية�:

شعبة 
العلوم ا�قتصادية  

•�اقتصاد�نقدي�و�بن�ي؛

•�االقتصاد�الكمي؛�

•�اقتصاد�و��سي���املؤسسات.

•�إدارة�مالية؛

•�إدارة�األعمال؛������������������������������������

•�إدارة�املوارد�ال�شر�ة.�

•��سو�ق؛

•�تجارة�دولية.

•�مالية�املؤسسة؛

•�محاسبة�وجباية؛

•�محاسبة�ومراجعة؛

•�محاسبة�ومالية�.�

221
أستاذ�التعليم

العا��

704
أستاذ�محاضر

424أ�-�ب
أستاذ�مساعد

أ�-�ب

530
إدار��ن�وأعوان

املصا��

�عملون ع�� تأط�� أك�� من
 47 ألف طالب

تم�إ�شاء�جامعة�ا��زائر��3����22 أكتو�ر�2009 بموجب�املرسوم�
التنفيذي�رقم�09-341�الذي�أقر�بتقسيم�جامعة�ا��زائر�إ���ثالث�
جامعات�و�موجب�املرسوم�التنفيذي�رقم 10-185 املؤرخ����14 
جو�لية�2010�تم��غي���اسم�ا��امعة�من�جامعة�دا���إبراهيم�إ���
املرحوم� ا��اهد� اسم� عل��ا� اطلق� و�عدها� �،3 ا��زائر� جامعة�

ابراهيم�سلطان�ش�بوط.�����������������������������������������

تضم�جامعة�ا��زائر�3 ثالث��ليات�و�معهد�:

•��لية�العلوم�االقتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��؛

•��لية�العلوم�السياسية�والعالقات�الدولية؛

•��لية�علوم�اإلعالم�واالتصال؛

•�معهد�ال��بية�البدنية�والر�اضية.
املراجع� مختلف� واألساتذة� للطلبة� توفر� مكتبة� �لية� �ل� تضم� �-

العلمية؛

-�تتوفر�جامعة�ا��زائر�3�ع���22 مدرجا�و06�قاعات��للمحاضرات�و
220�قاعة�دروس�وأعمال�تطبيقية�و09�قاعات�للمراجعة؛

-باإلضافة�إ���الهيا�ل�الر�اضية�م��ا�مسبح�أومل���وملعب�كرة�قدم�
وقاعات�متعددة�الر�اضات...ا��.

التكوين � الطور الثا�- الماس�التكوين � الطور الثا�- الماس�لمحة عن جامعة ا�زائر 3

شعبة 
علوم التسي�

شعبة 
العلوم التجا�ية

(D07/G00) رمز الميدان

شعبة 
 العلوم المالية

 والمحاسبة


