
    

 

  لغة العربيةال  : اسم القسم         

 يوسف نواسة :القسم  ئيسر           

 فما فوق في طوري املتوسط والثانوي  14في طور االبتدائي ومعدل  فما فوق  13الحصول على معدل  :شروط االلتحاق بالقسم 

  لإللتحاق باملدرسةباإلضافة للنجاح في مقابلة القبول 

 :  طبيعة التكوين            

 التكوين في الطور االول  -

 التكوين في الطور الثاني) املاستر ( -

 :الشهادة املتحصل عليها و  )املالمح(و شروط االلتحاق بها عروض التكوين في التدرج
 الشهادة املتحصل عليها  شروط االلتحاق امللمح

 ستاذ تعليم إبتدائي أ الشفوية فما فوق + النجاح في املسابقة 13معدل  االبتدائي

الشفوية فما فوق + النجاح في املسابقة 14معدل  املتوسط  أستاذ تعليم متوسط 

// الثانوي   أستاذ تعليم ثانوي  

 الشهادة املتحصل عليها  :وشروط االلتحاق بهاو عروض التكوين في املاستر             

 الشهادة املتحصل عليها  شروط االلتحاق املاستر

عن طريق مسابقة على أساس الشهادة في حدود - في تعليمية اللغةالعربية ماستر 

  املقاعد البيداغوجية املتوفرة.

 تعليمية اللغةالعربيةفي  اكاديمي ماستر

 

 قضايا االدب الجزائري اكاديمي في  ماستر  // قضايا االدب الجزائري ماستر 

 

 

  تعداد االساتذة              

 14 اساتذة التعليم العالي

 20 أ االساتذة املحاضرين

 15 ب االساتذة املحاضرين

 18 أ االساتذة املساعدين

 / ب االساتذة املساعدين

   

 
 

 : اللجنة العلمية للقسم               

 الصفة االسم واللقب

 رئيسا    أ.د محمد الهادي بوطارن 

 رئيس القسم  أ.د يوسف نواسة 

 عضوا  العلوي أ.د شفيقة 

 عضوا  أ.د فريدة بوزيداني

 عضوا أ.د فريدة عباس 

 عضوا  د. أمينة حسني 

 عضوا د. صراح سكينة تلمساني 

 عضوا أ .عزالدين مجدوبي

 

سم اللغة ال
ق

عربية
 

 1  معلومات عامة عن القسم

 2  اساتذة القسم

 3  لجان القسم



 
 السنة الرابعة السنة الثالثة السنةالثانية السنة االولى 

 أدب مقارن  صوتيات نحو و صرف نحو و صرف

 نحو وظيفي نحو عربي جزائري ادب  فقه اللغة

النفس االجتماعي و املدرس يعلم  ادب حديث و معاصر علم الداللة لسانيات عامة  

 مناهج تعليمية نقد حديث معاصر ادب عباس ي و اندلس ي ادب جاهلي و اسالمي و اموي 

 نظرية االدب ثقافة شعبية ادب شعبي عام نقد  قديم

تطبيقيةلسانيات  م. تحليل النصوص  تحليل الخطاب علم النفس التربوي  

 ادب اطفال لسانيات تعليمية بالغة عربية عروض وموسيقى

 تعليمية تطبيقية اداب اجنبية مصادر االدب علوم اسالمية

 مسرح و موسيقى منهجية علم نفس الطفل مدخل الى علم التربية

مدرس ي تشريع تيارات فكرية تاريخ الجزائلر اعالم الي  

 لغة اجنبية لغة اجنبية لغة اجنبية لغة اجنبية

 تدريب ميداني اصول النحو  حضارة

 مذكرة التخرج تربية دينية  

 

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى 

 مناهج تعليمية مقارن  أدب صوتيات نحوو صرف نحو و صرف

 الشعرية نحو وظيفي أدب حديث ومعاصر علم الداللة لسانيات عامة

 علم االسلوب نظرية االدب نقد حديث ومعاصر ادب عباس ي و أندلس ي ادب جاهلي و اسالمي

 لسانيات النص أصول النحو ثقافة شعبية أدب شعبي نقد قديم

 نظرية القراءة تعليمات علن النفس التربوي  مصادر منهج تحليل النصوص

 تعليمية املادة الخاصة مداس لسانية لسانيات تعليمية علم نفس الطفل و املراهق عروض وموسيقى

 أدب االطفال تحليل الخطاب أداب اجنبية تاريخ الجزائر الحديث علوم اسالمية

 سينما و مسرح ترجمة نحو عربي لغة اجنبية مدخل الى علم التربية

 تشريع مدرس ي لغة اجنبية تيارات فكرية ادب جزائري  حضارة

   منهجية بالغة فقه اللغة

     اعالم الي

     لغة اجنبية

 

 السنة الثالثة السنة الثانية األولىالسنة 

 نحو و صرف رياضيات رياضيات

 مناهج تعليمية نقد أدب عربي

 تعليمية و النصوص كيمياء نحو وصرف

 تعليمية الرياضيات عروض وبالغة فيزياء

 جيولوجيا علم نفس و نمو الطفل لسانيات

 علم النفس التربوي  تربية دينية علم النبات

افيا تاريخ  تشريع مدرس ي جغر

 تعليمية القواعد تكنولوجية املعلومات علوم التربية

 تدريب ميداني فنون  اعالم آلي

 مذكرة التخرج علم الحيوان لغةاجنبية

   تربية دينية

  
سم اللغة ال

ق
عربية

 
 4 الوحدات املبرمجة بالقسم حسب امللمح و السنة

  ملمح ابتدائي

متوسط ملمح   

ثانوي ملمح    


