
LOGO جامعة البويرة  

كلية اآلداب واللغات  

UNIVERSITÉ DE BOUIRA

Faculté des lettres et des langues



التعريف بالكلية  

04املؤرخ يف  241-12أ نشئت لكية الآداب واللغات مبوجب املرسوم التنفيذي رمق 
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هيلكة اللكية

معيد اللكية

األمين العام

نائب العميد المكلف بما 

بعد التدرج والبحث 

العلمي والعالقات 

الخارجية

نائب العميد المكلف 

بالدراسات  وشؤون 

الطلبة

مسؤول المكتبة



أقسام الكلية

قسم اللغة واألدب العربي
1

2قسم اللغة والثقافة االمازيغية

اللغة الفرنسيةاآلداب وقسم 
3

:أقسام 03تتكون  الكلية من 



عروض التكوين في الكلية

:التدرجبعدوماالتدرجفيالتكوين

:علىبالحصوليسمحتكويناالكليةتضمن-

- (.  فصول أي ثالث سنوات6+بكالوريا )ليسانس نظام ل م د

-انستحضر في أربع فصول أي لمدة سنتين بعد الليس: ماستر.

- (تحضر في ثالث سنوات)الدكتوراه,



LMD

عروض التكوين في الكلية

(L) ليسانس

فصول6+ بكالوريا  

السنة االولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

(M)ماستر

فصول4+ ليسانس  

السنة االولى

السنة الثانية

(D)  دكتوراه

سنوات3+ ماستر  





ميادين التكوين في الكلية

أدب عربي •

Text

نقد حديث و معاصر
ةلسانيات تطبيقي
  أدب عربي حديث

ومعاصر

ميدان اللغة واألدب العربي

ليسانس   أدب عربي
ةلسانيات عام
ماسترنقد ومناهج

دكتوراه

علوم اللغة وتحليل الخطاب
االدب والمناهج النقدية
دراسات أدبية





أدب أمازيغي
غيةلسانيات أمازي

أدب أمازيغي
غيةلسانيات أمازي

أدب أمازيغي
يةلسانيات أمازيغ

ميادين التكوين في الكلية
ميدان اللغة و الثق افة األمازيغية

دكتوراهماسترليسانس



ميادين التكوين في الكلية  

ميدان اآلداب واللغة الفرنسية

نس  التكوين في الليسا
والماستر

ليسانس  

لغة فرنسية 
أ

ماستر  

ماستر    علوم اللغة

أدب وحضارة



عدد الطلبة
طالبا موزعين كما يلي2606

طالب1428

طالب553 طالب625

62%

قسم اللغة والثقافة األمازيغية %17

%21



عدد األساتذة

أستاذ التعليم العالي

18

22

09

أستاذ  محاضر قسم أ

أستاذ محاضر قسم ب 

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم ب 
13

46



هياكل الكلية  

تتوفر الكلية على قاعة مطالعة 01

مقعد200سعة 

قاعة      01

لألساتذة 

مخبر للغات02

مقعد25سعة 

مدرجات         02

مقعد        220سعة 

لكل مدرج

قاعة   16

مقعد     40بسعة

قاعة انترنت01

مقعد20سعة 

قاعة 01

اعالم الي



هياكل الكلية  

قاعات اعمال موجهة            06

قسم اللغة والثقافة االمازيغية              

ة

مقعد25بسعة 

مقعد400بسعة 

مقعد70بسعة 

متواجد على مستوى القطب الجامعي

توى ويحوي قسم اللغة والثقافة االمازيغية المتواجد على مس

القطب الجامعي

مدرج

مطالعةقاعة



الرصيد الوثائقي  

3

عنواناً 1862

باللغة 

األمازيغية 

عدد النسخ )

5845)

2

عنواناً 1310

باللغة 

الفرنسية       

عدد النسخ ) 

3715 ) .

1

.

45

:تتوفر مكتبة الكلية على رصيد وثائقي يتكون من

5597

عنواناً 

باللغة      

العربية      

عدد النسخ ) 

17966).

دورية 

بالعربية 373)

38و

بالفرنسية 

57و

(باألمازيغية

موسوعة 

وقواميس 

بالعربية 298)

ة بالفرنسي63و

61و

(باألمازيغية



وحدات البحوث

في تتوفر الكلية على فرق بحث معتمدة

جميع األقسام مع فتح مخبرين في 

الميدان األمازيغي واألدب العربي



النشاطات العلمية

ة تنظم الكلية ملتقيات وطنية ودولي

.في مختلف األقسام



نمجاالت التوظيف بالنسبة للطلبة المتخرجي

مجاالت  
التوظيف

اإلذاعة والتلفزيون

السمعي البصري

الترجمة

التعليم



www.themegallery.com



لالتصال بالكلية

،جامعة آكلي محند ولحاج بالبويرة، طريق دريسي يحي

010000البويرة، الجزائر 

026732772: فاكس, 026732772: هاتف

www.univ-bouira.dz: صفحة الواب
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