
    يمكن لخريجي الكلية العمل في كل القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية العامة منها والخاصة مثل :

وزارة التربية.   

المدارس الخاصـــة.   

الهيئات اإلداريــــة.  

    تطمح الكليــة إلى تحقيق عدة أهداف علمية تنعكس باإليجــــاب 
على محيط الجامعة الداخلي والخارجي من بينهــــــا :

1. تكويـــــن متخصصين في علوم اللغة واآلداب.
2. تكويـــــن متخصصين في علوم الترجمة واالتصال.

3. تزويد المؤسســـــات التربوية والمدارس العامة والخاصـــة
بإطارات كفؤة في مجال اللغــــــات، اآلداب، البيداغوجيــا و 

الترجمــة.
4. تكويـــــن باحثين في مجـــــــال تعليمية اللغات واآلداب 

(العربيــة، الفرنسيــة، اإلنجليزيــة و اإليطاليـة).
5. تكويــــن باحثين في مجال الحضارات اإلنسانيـة : العربية، 

الفرنسية، اإلنجليزية و اإليطالية.
6. ضمان تكويـــــن متخصص حسب المجاالت المهنيــة في 

اللغتين الفرنسيــة و االنجليزيـــة. 

8 - األهداف اإلستراتجيــة للكليـة

اسم المخبر

اللغة العربية وآدابـــــــــــــها.

الدراسات األدبية والنقديــــة.

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

1- محاضرات تجمع عدة أفواج.  
2- دروس تطبيقية خاصة بكل فوج.  
2- دروس تطبيقية خاصة بكل فوج.  

6 - النشطات العلمية و البحث العلمي

5 - طبيعة التكويــــــن بالكلية

7 - آفـــــــاق التشغيل

قسم اللغة اإلنجليزية

أدب وحضارة الليســــــــــانس

قسم اللغة اإليطالية

أدب إيطالي الليســــــــــانس
تعليمية المــــــاستر

أ - مخابـــر البحث :  تحتوي الكلية على ثالثة مخابـــــــر بحث :

ب - المنشورات العلمية : تصدر الكلية خمس مجالت علمية محكمــة.

ترجمة

أدب و حضارة

المــــــاستر

أدب تعلمية اللسانيات دكتوراة

تعلمية 

وزارة التعليم العالي. 
الجـمهورية الجزائريـة الديمـقراطيـة الشعبيــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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    تم إنشاء الكلية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 253/98 
المؤرخ في 1998/08/11 وكانت تابعة لجامعة البليدة 1 سعد 

دحلب  لتنقل إلى جامعة البليدة 2 طبقا للمرسوم التنفيذي 
رقم 162/13 المؤرخ في 2013/04/15

    تتكون كلية اآلداب واللغات من أربعة أقســــــــــام : 

قســـم اللغة العربيــــــة. 

قســـم اللغة الفرنسيـــــة.

قســـم اللغة اإلنجليزيــــــة.

قســـم اللغة اإليطاليـــــة.

    يقوم بتدريس مختلف التخصصات بالكلية أكثر من 175
أستاذ يحملون شهادات مختلفة في اللغات واآلداب

16 أستــــــاذ التعليم العالي.

79 أستــــــاذ محـــــاضر. 

80 أستــــــاذ مســــاعد.

1 - نبذة عـن الكليـة

2 - التأطيـــــر البيداغوجي

القاعــــــات

قــــــاعات التدريس أ

العدد

63

25قــــــاعات التدريس ب

04مخــــابر اللغات

سعة االستيعــــاب

3780

1000

100

المدرجـــــــــــــــات

مدرج بسعة استيعاب ما بين 180 و 200 طالب

العدد

02

08مدرج بسعة استيعاب 234 طالب 

100سعة إستيعب الطلبة

40000عدد المجلدات

عدد الطلبة للسنة الجامعية 2019/2018

3 - الهيــــاكل البيداغوجية

المدرجــــــــــــات

قــــــــاعـات التدريس

مكتبــــة الكلية
العدداإلمكانيــــــــــــــات

29.4%

75.1%

186
المسجلون في
 ما بعد التدرج    
          

60
126

المسجلون بالتدرج
       ليسانس

   المسجلون
 بالتدرج ماستر

7322
عدد اإلجمالي 

للطلبة

2.5%

2547

396
2151

4599

748
3851

ليســــانس
ماستــــــــر
دكتوراه

: LMD  فترة تكوين الطلبة محددة بنظام
03 سنوات في الليسانس - سنتين في الماستر - 03 سنوات في 

الدكتوراه.
يتم توجيه الطلبة للشعبة في السنة الثانية أما التخصص يكون في 

السنة الثالثة ويتم ذلك وفقا لرغبة الطالب
قسم اللغة العربية

النقد والمناهج

اللسانيات العامة

األدب العربي

الليسانس

مناهج نقدية 

تراث لغوي 

الماستر

لسانيات حديثة 

شعرية

لسانيات عربية 

أدب حديث و معاصر

نقد حديث و معاصر 

دراسات معجمية وصناعة المصطلح

الدراسات اللسانية التطبيقية

الدكتوراه

النص السردي المغاربي

الدراسات اللسانية المقارنة

دراسات أدبية ونقدية

الدكتوراه

4 - التخصصات الموجودة بالكلية

قسم اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية الليسانس

ادب عام ومقارن

علوم اللسان 

الماستر

تعلمية اللغات

تعلمية تعدد اللغات

أ -

ب -

ج -

د -

(ماجستير و دكتوراه)

تعلمية اللغة
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