الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سادسا /الرسائل والمذكرات المناقَشة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة 1الحاج لخضر
كلية اللغة واألدب العربي والفنون
قسم اللغة واألدب العربي

أوال /تاريخ التأسيس:

تأسس قسم اللغة

واألدب العربي سنة 1977

ثانيا /تعداد طلبة القسم:
 01ـ عدد الطلبة في مرحلة التدرج3412 :

 01ـ مذكرات الماجستير :تمت مناقشة 467
 02ـ فرع :الدراسات اللغوية
تخصص :لسانيات تطبيقية  +لسانيات عامة
 03ـ فرع :الدراسات النقدية
تخصص :نقد ودراسات أدبية

رابعا /التخصصات المعتمدة في مرحلة الماستر:
 01ـ أدب عربي حديث ومعاصر
 02ـ لسانيات تطبيقية
 03ـ نقد حديث ومعاصر
خامسا /التخصصات المعتمدة في دكتوراه (ل م د):

 02ـ عدد الطلبة في مرحلة ما بعد التدرج258 :

 01ـ أدب عربي

طالبا؛ منهم  159طالبا مسجال في دكتوراه العلوم و

 02ـ أدب قديم

 99طالبا مسجال في نظام دكتوراه (ل م د)

 03ـ أدب جزائري-

ثالثا /الفروع المعتمدة في مرحلة الليسانس:

 04ـ أدب عربي حديث ومعاصر

يلتحق الطالب بالقسم ليدرس السنة األولى
جذع مشترك ،وبعدها يتم توجيهه وفق معايير
محددة إلى أحد الفروع المعتمدة في القسم
وهي ثالثة فروع:
 01ـ فرع :الدراسات األدبية
تخصص :أدب عربي  +أدب جزائري

 05ـ نقد أدبي
 06ـ نقد وبالغة
 07ـ نقد قديم
 08ـ نقد حديث ومعاصر
 09ـ لسانيات تطبيقية
 10ـ لسانيات
 11ـ لسانيات اللغة العربية
12ـ لسانيات عامة

مذكرة منذ تأسيس القسم إلى يومنا هذا.
 02ـ رسائل الدكتوراه :تمت مناقشة 363
أطروحة دكتوراه منها  342أطروحة دكتوراه
العلوم ومنها  21أطروحة دكتوراه ل م د منذ
تأسيس القسم إلى يومنا هذا.

سابعا /أساتذة القسم:

بلغ عدد أساتذة القسم

 113أستاذا .موزعين على الرتب اآلتية:
 / 01أساتذة التعليم العالي وعددهم واحد
وأربعون  41أستاذا.
 / 02أساتذة محاضرون قسم "أ " وعددهم
تسعة عشر  19استاذا.
 / 03أساتذة محاضرون قسم "ب" وعددهم
واحد وثالثون  31أستاذا.
 / 04أساتذة مساعدون قسم "أ" وعددهم
خمسة عشر  15أستاذا.
 / 05أساتذة مساعدون قسم "ب" وعددهم
خمس ة  05أساتذة.
 /06األساتذة المعيدون وعددهم أستاذان . 02
مع العلم أن القسم يستعين في كل موسم
بالعديد من األساتذة المتعاقدين لضمان التأطير
البيداغوجي الكافي.

كلية اللغة واألدب العربي والفنون
قسم اللغة واألدب العربي

تاريخ التأسيس 1977م
مسيرة اثنين وأربعين ( )44عاما
من العطاء
مئات من األبحاث األكاديمية المتخصصة في
اللغة واألدب والنقد
آالف من اإلطارات والنخب العلمية المتخرجة
تؤطر قطاعات التربية والتعليم العالي
واإلعالم؛ منهم من تولى مناصب سامية في
الدولة

((ال غنى كالعقل ،وال فقر كالجهل ،وال ميراث
كالمشاورة))
ظهير
وال
كاألدب،
اإلمام علي ـ كرم هللا وجهه ـ

ب إالّ ذ ّل  ،وال انحطّت إالّ كان
ما ذلّت لغة شع ٍ
ب وإدبا ٍر
أمره في ذها ٍ
الرافعي

إن الذي مأل اللغات محاسن
جعل الجمال وسره في الضاد
أدونيس

كم أتمنى أن يقرأ الكاتب أكثر مما يكتب.
طه حسين

محبة المعرفة ال تفترق عن اإليمان.
طه حسين

