
  

افتتاح قسم اللغة و الثقافة االمازيغية  

 3102-3102ستة –الحاج لخضر  -بجامعة باتنة 

بمبادرة من بعض أساتذة قسم اللغة واألدب العربي 

قسام اللغة و الثقافة األمازيغية أو بمشاركة أساتذة 

كمبادرة البويرة(  -بجابة-لجامعات )تيزي وزو

 للمحافظة على تراث المنطقة و تحصينه علميا 

قسم اللغة والثقافة  يعدو أكاديميا وتطويره،  و 

، كونه  0ة  لجامعة باتنة األمازيغية إضافة  طيب

المرتكزات االساسية للهوية الوطنية  ىحدإيهتم ب

االمازيغية و الثقافة  من جهةـ و كذا االهتمام باللغة

 .من جهة أخرى
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، اوطني ابرغم  أن القسم قتي إال انه يعتبر قطب

 نظرا للطلبة المسجليين من جميع نواحي الوطن. 

غيرات األمازيغية كما نجد طلبة من كل المت

، بإضافة للطلبة غبر عبر ربوع الوطن متواجدةال

 الناطقيين باللغة األمازيغية .

 

في سنة الجامعية  أنشئو للقسم نادي علمي 

يهتم  بالتراث األمازيغي ، المادي و  3102/3131

،  األنتروبولوجياير المادي، تحت اسم : نادي غ

طلبة تحت الكما تم انشاء متحف للتراث من طرف 

 اشراف أساتذة القسم.
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 UHL Ba tna1  

  9102/9191الجامعية  الطلبةللسنة تعداد 

 طالبا  021:ليسانس 

 طالبا   410: ماستر 

 طالبا  01:  الدكتوراه 

 يــــــــــــوجغــــــــالتأطير البدا

 10:  أستاذ جامعي

  10:  أستاذ محاضر قسم أ  

  14:  محاضر قسم ب أستاذ

  10: مساعد قسم أ أستاذ 

  10:  ب أستاذ مساعد قسم 

 أستاذ مشارك  91ياإلصافة الى 

 

. 

ⵜⴰⵙⴳⴰⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⴷⵢⵉⴷⵍⴻⵙⵏⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ة ـــــــة األمازيغيــــــة و الثقافــــــم اللغــــــقس  

Département de Langue et Culture Amazighes 

 عروض التكوين في القسم

Licenceليسانس 

1 e r  année : tran-coummun  

langue et cul ture  

amazighes  t   

 مشترك  جذع: اولى السنة
 اماويغية والثقافة اللغة

 

2 é m e  année :  

Linguist ique didactique  

 رع ف: السنةالثانية
 السانيات تعلمية 

3 é m e  année :  

Linguist ique amazighe  

 تخصص  :لثالثةالسنةا
 بسانيات امازيغية  

Masterماستر 

Master  

Dialectologie amzighe  

 ماستر

 ألمازيغية دراسةاللهجاتا

Master  

Anthropologie du patrimoine 
et de la cul ture amazighes     

 ماستر

 و  التراث ياانتروبولج
 األمازيعية الثقافة

 

Doctoratدكتوراه 

1 -Pat r imoinea mz ig h e  
ألمازيغي  -0 راث ا ت ل  ا

 

 2-Histo i re de la  
Langue Amaz ighe  

غية -9 زي ألما غة ا ل ل ا ريخ  ا  ت

3-Histo i re de soc ieté  

amaz ighe  

لمجت-3 ا ريخ  ا زيغ مت األما  ع 

Langue et Civilisation   لغة و حضارة
 ماستر                                           
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