
  

افتتاح قسم اللغة و الثقافة االمازيغية بجامعة  

بمبادرة  2014-2013ستة –الحاج لخضر  -باتنة 

و من بعض أساتذة قسم اللغة واألدب العربي 

بمشاركة أساتذة اقسام اللغة و الثقافة األمازيغية 

كمبادرة البويرة(  -بجابة-لجامعات )تيزي وزو

للمحافظة على تراث المنطقة و تحصينه علميا و 

أكاديميا وتطويره،  و جاء قسم اللغة والثقافة 

، كونه يهتم  1األمازيغية إضافة  طيبة  لجامعة باتنة 

بأحد المرتكزات االساسية للهوية الوطنية من جهةـ 

االمازيغية من جهة و الثقافة  و كذا االهتمام باللغة

 .أخرى

https://www.facebook.com/groups/tamazight.batna

 http://amazigh.univ-batna.dz/

 

DLCA Batna1  

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ          األمازيغية 

 

 

 

برغم  أن القسم قتي إال انه يعتبر قطب وطني، نظرا 

 للطلبة المسجليين من جميع نواحي الوطن. 

كما نجد طلبة من كل المتعغيرات األمازيغية 

، بإضافة للطلبة الغبر عبر ربوع الوطن متواجدةال

 ية .الناطقيين باللغة األمازيغ

 

و للقسم نادي علمي انشاء في سنة الجامعية 

يهتم  بالتراث األمازيغي ، المادي و  2019/2020

 ، ير المادي، تحت اسم : نادي األنتروبولوجياغال

متحف للتراث من طرف طلبة القسم كما تم انشاء 

 تحت اشراف أساتذة القسم.

 

https://www.facebook.com/groups/tamazight.batna
http://amazigh.univ-batna.dz/


 

 

 
UHL Ba tna1  

  2019/2020الجامعية  للسنة  الطلبةتعداد 

 طالبا  410:ليسانس 

 طالبا   420:ماستر 

 طالبا  27:  الدكتوراه 

 ي ــــــــــــوجغــــــــالتأطير البدا

 01:  جامعي   أستاذ 

  01:  أستاذ محاضر قسم أ  

  05:  محاضر قسم ب أستاذ 

  04: مساعد قسم أ أستاذ  

  01:  ب  أستاذ مساعد قسم 

 أستاذ مشارك  20ياإلصافة الى 

 

. 

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ  ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ                ة ـــــــة األمازيغيــــــالثقافة و ــــــم اللغــــــقس  

Département de Langue et Culture Amazighes 

التكوين في القسم ضعرو  

Licence               ليسانس 

1 e r  année :  trancoumun  

langue et  cul ture amazighes  

t   

2 é m e  année :   
Linguist ique didactique  

3 é m e  année :   

Linguist ique  amazigh   

Master                                         ماستر 

Master  
Dialectologie amzigh     

Master  

Anthropologie et  patr imoine 
de la cul ture amazighes      

 

التكوين  ضعرو  

              Doctorat      دكتوراه 

1 -Pat r imoine  a mz i gh    
ألمازيغي  -1 راث ا ت ل  ا

 

 2-Histo i re de la  
Langue Amaz igh  

غية -2 زي ألما غة ا ل ل ا ريخ  ا  ت

3-Histo i re de soc ieté  

amaz igh   

لمجت-3 ا ريخ  ا زيغ مت األما  ع 

Langue et Civilisation   لغة و حضارة
 ماستر                                           

 DLCA Batna1  

 


