
  

 

  نجليزيةال   : اسم القسم         

 مقران فضيلة :القسم  ئيسر           

  لإللتحاق باملدرسةفما فوق باإلضافة للنجاح في مقابلة القبول   14الحصول على معدل : :شروط االلتحاق بالقسم           

 :  طبيعة التكوين            

 التكوين في الطور الول  -

 التكوين في الطور الثاني) املاستر ( -

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

 أستاذ تعليم متوسط املقابلة+ النجاح في  فما فوق  14معدل  املتوسط

 أستاذ تعليم ثانوي  // الثانوي 

  الشهادة املتحصل عليها  :و شروط االلتحاق بهاو عروض التكوين في املاستر             

 الشهادة املتحصل عليها  شروط االلتحاق املاستر

عن طريق مسابقة على أساس الشهادة في حدود - تعليمية اللغة و اللسانيات التطبيقية

 املقاعد البيداغوجية املتوفرة. 

 ماستر أكاديمي

 ماستر أكاديمي // لغة و ثقافة 

 

 

  تعداد االساتذة              

 تخصص  علم النفس و علوم التربية 01تخصص لغة إنجليزية / 02 اساتذة التعليم العالي 

 تخصص لسانيات عربية 01تخصص  علم النفس و علوم التربية/ 02تخصص لغة إنجليزية /  03  أ االساتذة املحاضرين

 تخصص  علم النفس و علوم التربية 01تخصص لغة إنجليزية / 04 ب االساتذة املحاضرين

 تخصص  علم النفس و علوم التربية 01تخصص لغة إنجليزية / 24 أ االساتذة املساعدين

 تخصص لغة إنجليزية 04 ب االساتذة املساعدين

 17 االساتذة املشاركين 

   

 
 

 : اللجنة العلمية للقسم               

 الصفة االسم واللقب

 رئيسا أ.د. مليكة ساحل

 عضوا أ.د.حياة مسخر

 ضواع مقران فضيلةد.أ.

 عضوا قسميةد.العمري بن 

افية تيحال  عضوا د.و

 عضوا أ.صوراية قصباجي 

 عضوا أ.العربي دواجي محمد 

 

 

معلومات عامة عن القسم 1 

اساتذة القسم 2 

w 3  لجان القسم
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 السنة الرابعة الثالثةالسنة  السنةالثانية السنة االولى

Computing Grammar American & british  civilization AFRICAN. CIV AND LIT 

Grammar 
Introduction to western 

civilization and literature 
American & british   literature AMERICAN.. CIV AND LIT 

Introduction to western 

civilization and literature 
Linguistics 

Communication and attitude 

preoccupations 
BRITISH . CIV AND LIT 

Linguistics Phonetics Introduction to psychology APPLIED. LINGUISTICS 

Phonetics Reading techniques Linguistics MATERIAL DESIGN 

Reading techniques Listening and Speaking 
Pedagogical trends &theory in 

educational sys 
PSYCHOPEDAGOGY 

Listening and Speaking Writing Reading Techniques STAGE 

Writing أدب حديث Speaking and. Phonetics T.E.F.L 

 T.E.F.L TEXTBOOK  EVALUATION علم النفس الطفل واملراهق لسانيات عربية

 Writing and grammar  مدخل إلى علوم التربية
WRITING  a SCIENTIFIC  

REPORT 

 التشريع املدرس ي علم النفس التربوي   

 علم النفس الجتماع املدرس ي   

 مناهج تعليمية و تقويم   

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة الثانيةالسنة  السنة االولى

Computing Grammar 
American & british  

civilization 

African civilization& 

literature 

African civilization& 

literature 

Grammar 
Introduction to western 

civilization and literature 

American & british   

literature 

American civilization& 

literature 

American civilization& 

literature 

Introduction to western 

civilization and literature 
Linguistics 

Communication and 

attitude preoccupations 

British civilization& 

literature 

British civilization& 

literature 

Linguistics Phonetics Introduction to psychology Applied linguistics Applied linguistics 

Phonetics Reading techniques Linguistics Material Design Syllabus Design 

Reading techniques Listening and Speaking 
Pedagogical trends &theory 

in educational sys 
Psychogypedagogy Issues in culture 

Listening and Speaking Writing Reading Techniques T.E.FL 
Research 

Methodology 

Writing أدب حديث Speaking and. Phonetics Textbook Evaluation 
Contemporary 

Pedagogical Trends 

 T.E.F.L علم النفس الطفل واملراهق لسانيات عربية
Writing a Scientific Report 

in Education 
 التشريع و تنظيم مدرس ي

 مناهج تعليمية  و تقويم علم النفس اإلجتماعي املدرس ي Writing and grammar  مدخل إلى علوم التربية

 Memoire  علم النفس التربوي   

    Stage 

 4 الوحدات املبرمجة بالقسم حسب امللمح و السنة


