
 
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 الحاج لخضر  1جامعة باتنة
كمية المغة واألدب العربي والفنون  

 قسم المغة واألدب العربي
 

تأسس قسم اللغة  :تاريخ التأسيس/ أوال

 1977واألدب العربي سنة 
 

: تعداد طمبة القسم/ ثانيا
 3862:  ـ عدد الطلبة في مرحلة التدرج01

 241:  ـ عدد الطلبة في مرحلة ما بعد التدرج02

 طالبا مسجال في دكتوراه العلوم و 179طالبا؛ منهم 

 (ل م د) طالبا مسجال في نظام دكتوراه 72

: الفروع المعتمدة في مرحمة الميسانس/ ثالثا
يلتحق الطالب بالقسم ليدرس السنة األولى  

جذع مشترك، وبعدها يتم توجيهه وفق معايير 

محددة إلى أحد الفروع المعتمدة في القسم 

 : وهي ثالثة فروع

 الدراسات األدبية:  ـ فرع01

 أدب عربي:      تخصص

 

 

  الدراسات اللغوية: ـ فرع02

  لسانيات تطبيقية:تخصص

  الدراسات النقدية: ـ فرع03

  نقد ودراسات أدبية:     تخصص

: التخصصات المعتمدة في مرحمة الماستر/ رابعا
  ـ أدب عربي حديث ومعاصر01

  ـ لسانيات تطبيقية02

  ـ نقد حديث ومعاصر03

: (ل م د)التخصصات المعتمدة في دكتوراه / خامسا
  ـ أدب عربي01

  ـ أدب قديم02

 - ـ أدب جزائري03

  ـ أدب عربي حديث ومعاصر04

  ـ نقد أدبي05

  ـ نقد وبالغة06

  ـ نقد قديم07

  ـ نقد حديث ومعاصر08

  ـ لسانيات تطبيقية09

  ـ لسانيات10

  ـ لسانيات اللغة العربية11

 ـ لسانيات عامة12

 : الرسائل والمذكرات المناَقشة/ سادسا
 467تمت مناقشة :   ـ مذكرات الماجستير01

 .مذكرة منذ تأسيس القسم إلى يومنا هذا

 342تمت مناقشة :  ـ رسائل الدكتوراه02

أطروحة دكتوراه العلوم منذ تأسيس القسم إلى 

 .يومنا هذا

بلغ عدد أساتذة القسم  :أساتذة القسم/ سابعا

 :موزعين على الرتب اآلتية.  أستاذا114

أساتذة التعليم العالي وعددهم واحد  / 01

 . أستاذا38وأربعون 

وعددهم " أ "أساتذة محاضرون قسم  / 02

 . استاذا22واحد وعشرون 

وعددهم " ب"أساتذة محاضرون قسم  / 03

 . أستاذا26تسع عشرة 

وعددهم تسع " أ"أساتذة مساعدون قسم  / 04

 . أستاذا16عشرة 

وعددهم " ب"أساتذة مساعدون قسم  / 05

 . أساتذة10أربعة 

  .02األساتذة المعيدون وعددهم أستاذان / 06

مع العلم أن القسم يستعين في كل موسم 

بالعديد من األساتذة المتعاقدين لضمان التأطير 

 .البيداغوجي الكافي

 



 
 

 

 

 

 

 

كهٍخ انهغخ ٔاألدة انعشثً ٔانفٌُٕ 

قسى انهغخ ٔاألدة انعشثً 

 

و 1977ربسٌخ انزأسٍس 

عبيب  (43)يسٍشح اثٍٍُ ٔأسثعٍٍ 

يٍ انعطبء 

 فً يئبد يٍ األثحبس األكبدًٌٍخ انًزخصصخ

 انهغخ ٔاألدة ٔانُقذ

  آالف يٍ اإلطبساد ٔانُخت انعهًٍخ انًزخشجخ

رؤطش قطبعبد انزشثٍخ ٔانزعهٍى انعبنً 

ٔاإلعالو؛ يُٓى يٍ رٕنى يُبصت سبيٍخ فً 

 انذٔنخ

 

 
 

ال غُى كبنعقم، ٔال فقش كبنجٓم، ٔال يٍشاس ))

                                                                            ((كبألدة، ٔال ظٍٓش كبنًشبٔسح

اإليبو عهً  ـ كشو هللا ٔجّٓ ـ 

 

ٔال اَحطّذ إالّ كبٌ  رنّذ نغخ شعٍت إالّ رّل ، يب

فً رْبٍة ٔإدثبٍس  أيشِ

انشافعً 

إٌ انزي يأل انهغبد يحبسٍ 

  جعم انجًبل ٔسشِ فً انضبد
أدٍَٔس 

 .                          كى أرًُى أٌ ٌقشأ انكبرت أكثش يًب ٌكزت

طّ حسٍٍ   

 

 . يحجخ انًعشفخ ال رفزشق عٍ اإلًٌبٌ
طّ حسٍٍ 


