
                         

 

قسم اللغة  و األدب :  ثالثة اقسامتضم الكلية حاليا               

ب و و اللغة الفرنسية و قسم اآلدا باداآلقســـــم  العــربي ،

و قد بلغ التعداد اإلجمالي للطلبة  اللغة االنجليزية

المتمدرسين على مستوى الكلية للسنة الدراسية 

 االقسامطالبا موزعين على  0852  2020/0202

 .التخصصاتو  الميادينأستاذا في مختلف  201يؤطرهم 

   

  الميادين و التخصصات التي توفرها الكلية •

في طــــــور  683طالبا منهم  2025يضم            

 -1)  ثالثة مساراتالليسانس مـــــوزعـيـن علـــــى 

كما   ،(  نقديةدراسات  -3 أدبيةدراسات  -2 لغويةدراسات 

طالبا في  33و طالبا في  طور الماستر  615يضم القسم  

 .طور الدكتوراه

 الميدان الشعبة الطور التخصصات الرمز
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 دراسات أدبية

 ليسانس

لغة و أدب 

 عربي

اللغة  و األدب 

 العربي

 دراسات لغوية

 دراسات نقدية

اللغات تعليمية  

 ماستر

 لسانيات الخطاب

عربي حديث و أدب 

 معاصر

 لسانيات عربية

 نقد حديث ومعاصر

 

 

 كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة و األدب العربي

 
 : التخصصات اآلتيةيتوزع الطلبة على           

- Licence de Langue Française 
- Master   Sciences du langage 

-Master Littérature Générale et 
Comparée 

 528قد بلغ عدد الطلبة المسجلين للسنة الدراسية الحالية  

في طور  082في طور  الليسانس و  822طالبا  منهم 

 .رالماست
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 ماستر
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Générale et 
Comparée 

 

       
بلغ عدد طلبة القسم المتمدرسين في طور الليسانس        

في  225و  لغة االنجليزية  في تخصص مسجلين 604

 . طور الماستر
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 ليسانس لغة انجليزية

األدب و 
اللغة 

 االنجليزية

اللغات اآلداب و 
 األجنبية

 علوم اللغة

 ماستر
 أدب وحضارة

 
 

 

 قسم اآلداب و اللغة الفرنسية

 قسم اآلداب و اللغة االنجليزية

 
 

تعد الكلية بهياكلها البيداغوجية صرحا أدبيا         

طالبا  1460مدرجات بسعة  06وفكريا حيث تملك 

طالبا باإلضافة إلى  1114قاعة تطبيقات بسعة  30و

 .قاعات محاضرات

 
من الكتب و  هامـــــــة مجموعــــة رفوفــــها بين تجمع

المراجع في مختلف التخصصات والميادين في اآلداب 

  11400:ما يعادل .. لسانيات و مختلف اللغات و ال

عـنـــــوانا في تخصصات متعددة يمكن للطالب 

االطالع عليها عبر اإلعارة الخارجية أوفي قاعات 

                .                   نسخة 63344المطالعة الداخلية  في 

        
                         

 
قاعات  ثالث من تملك الكلية مخبرا للغات يتكون      

بلواحقه  كما  بجهاز حاسو 14جهزت كل منها  بـ 

للمخاطبـــة و  نظـــام صوتـــي تحتوي القاعـــات علــى

  .االستماع 

قاعات لإلعالم اآللي مجهزة  4باإلضافة إلى          

 .ن الطلبة قصد االستفادة من تقنيات العصرلتكوي

 الهياكل البيداغوجية

 المكتبــــــــــــــــــــــــة

 قاعات االعالم اآللي



                 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

- تبســــة -   جامعـــة العربي التبســــي
 

 

 

 كـليــــة اآلداب و اللغـــــــات  
FACULTE DES LETTRES ET DES 

LANGUES 

 

كليـة اآلداب و اللغـات طـريــق قسنطينـة واليـــة   –جامـعة العربي التبسي: الـعــنـوان 
 تبسـة

 002155700: الهــــــــاتـــــف

www.univ-tebessa.dz  العنــــــوان اللكتــــرونـــــي:   

 

 2021/2022:  السنة الجامعية      

 

 

د للتعليم العالي ، تتيح مقروئية أفضل للشهادات .م.إن هيكلة نظام ل

 :الجامعية في سوق الشغل ، أين تتمحور في ثالثة أطوار للتكوين 

 (ل)ج بشهادة ليسانس يتو  طور أول 

 (م)ج بشهادة ماستر يتو   طور ثان

 (د)ج بشهادة دكتوراه يتو  طور ثالث 
في سداسيات ، كل سداسي  ينظ م التعليم العالي بيداغوجيا     

تجمع التكوينات في و .يتضمن وحدات تعليمية مشكلة من مواد 

 .ميادين تكوين

إن  ميدان التكوين هو بناء متجانس يغطي عدة تخصصات و      

 :يتفرع كما يلي

 تخصص         فرع              ميدان 

أين ال يقاس التعليم و التكوين المحصلين بسنوات و إنما بأرصدة 

 :يجب على الطالب

الليسانس بمعدل  شهادة  رصيدا للحصول على 180اكتساب  -

 رصيدا لكل سداسي  30

 30رصيدا للحصول على الماستر ، بمعدل  120اكتساب  -

 رصيدا لكل سداسي 
إن األرصدة هي وحدة قياس عمل الطالب خالل السداسي من 

.. عمل شخصي  محاضرات ، أعمال تطبيقية، تربصات ، بحث ،)

 (الخ

 

 
االلتحاق بأحد التخصصاات  التاي توفرهاا الكلياة ياتم وفات الترتياب 

على أساس المعدل العام لشهادة البكالوريا ورغبة الطالاب ماع مانح 

 :يلي  األولوية لبعض التخصصات كما

شعبة آداب و  لمتحصلين على شهادة البكالوريال:  األولوية األولى 

 فلسفة و شعبة اللغات األجنبية

للمتحصلين على شهادة البكالوريا شعبة : األولوية الثانية 

 رياضيات و تقني رياضي و علوم تجريبية ثم تسيير و اقتصاد

 

 L M D   نظام ل م د 

 شروط االلتحاق بالتخصصات

 

ماستر لغة   و ليسانس تييتاح للطلبة المتخرجين الحاملين لشهاد      

فرص للشغل  - فرنسية أو انجليزية–وأدب عربي أو لغات أجنبية 

 في والتوظيف بالخصوص

   قطاع التربية و التعليم 

  بمواصلة الدراسات العليا  الجامعيةالمؤسسات 

 :باإلضافة إلى فرص التشغيل على مستوى القطاعات التالية 

 العامة والعالقات الخارجيةالعالقات  :المؤسسات االقتصادية 

 المؤسسات العمومية و اإلدارات المحلية  

 الهيئات الدبلوماسية  

 

عزيزي الطالب اعلم جيدا أن االنتقال من طور الليسانس إلى طور     

الماستر يخضع لشروط و قواعد عليك االطالع عليها مسبقا من خالل 

 .جملة القرارات الوزارية التي تحدد واجبات    و حقوق الطالب 

للدراسات  المحدد للقواعد المنظمة للتسيير البيداغوجي 522القرار 

 ل شهادة الليسانس و شهادة الماسترالجامعية لني

للطالب السيما  المحدد لكيفيات التقييم للمسار الدراسي 520القرار 

 .تقييم األعمال الموجهة و التربصات الميدانية

التي الذي يبين دور اإلشراف و المرافقة البيداغوجية  527القرار 

ماج المالئم تسمح للطالب بحسن فهم نظام ل م د و الذي يساعده على االند

 في الجامعة 

أين يوضح  و أهميته البالغة بالنسبة لترتيب الطالب 521القرار 

المعايير و الشروط التي تسمح له بالترتيب الجيد و الذي يساعده على 

 االنتقال إلى طور الماستر 

من خالل الولوج إلى موقع الوزارة  تيمكنك االطالع على هذه القرارا

www.mesrs.dz   موقع الجامعةأو:www.univ-tebessa.dz   

عزيزي الطالب خالل تسجيلك بالجامعة سوف يمنح لك دليل 

الطالب ، فعليك االطالع عليه قبل التحاقك بالدراسة في الجامعة 

حتى تكون لك فكرة و تصور مبدئي عن نظامها الداخلي و القواعد 

     العامة لالنضباط داخل الحرم الجامعي 
 

 كيف يمكن االنتقال من طور الليسانس الى طور الماستر

              فرص التشغيل

http://www.univ-tebessa.dz/

