
 
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou 

Faculté des Lettres et des Langues 
 

Département d’Arabe 
Licence : Langue et Littérature Arabes 

 
 

 
 
یھدف ھذا التكوین إلى توجیھ الطالب نحو 
تقویة المعارف التي سیتكتسبھا في مرحلة اللسانس، 
من خالل استغالل ما یوفره ھذا تخصص من إمكانیات 

  معرفیة تزوده للتمكن من بعض موادھا
كما أن ھذا اللیسانس یفتح أمام الطالب آفاقا 
واسعة توضح لھ الرؤیة تجاه المرحلة الالحقة في 

یتزود الطالب في ھذه المرحلة من التكوین  .لماسترا
بمعارف مختلفة، ترتبط 
عضویا 
بالتخصص؛ 
منھا تعمق 
في 
الدراسات 
اللسانیة، 
واالطالع 
على أھم ما 
توصلت إلیھ 
النظریات اللسانیة، وكیفیة 
تطبیقھا في المیدان التربوي، ومدى انعكاساتھا على 

تكوین إلى ویسعى ھذا ال مجال علوم اللغة العربیة
استغالل مختلف الوسائل المعلوماتیة والبرمجیة في 
تطویر قدرات الطالب على االستیعاب المعرفي 

 ونقدھا،والتجریبي، على مستوى تحلیل النصوص 
بھدف تشغیل قدرات الطالب اإلبداعیة، والتحرر من 

 التبعیة الفكریة، 
والسعي نحو تكوین باحث یتمیز بحس نقدي یمكنھ من 
تولید األفكار وتجریبھا میدانیا.، وذلك من خالل جملة 

إضافة  . من المعاییر التي یستنبطھا من دراستھ لمواد
إلى كل ھذا یمكن للطالب أن یستفید من الدراسات التي 
لھا عالقة بالجانب التربوي التي تمكن من الدخول إلى 

اللغوي والتربوي ودراستھما وفق منھج  علم النفس
 لغوي یسھل علیھ عملیة التحكم في اآللیات الصحیح

 
 

یستھدف ھذا اللیسانس جملة من الغایات؛ منھا 
اكتساب الطالب القدرة على تحلیل النصوص بأشكالھا 
المختلفة، وفق منھجیات دقیقة تؤھلھ تربویا لمھام 
التدریس واإلعالم، وبالتالي التدرج في البحث العلمي؛ 
ألن ھذا التكوین یركز أساسا على تكوین الطالب ألجل 

مسایرة التطور العلمي وتھیئتھ لدخول عالم الشغل، 
 ومدى قدرتھ على اكتساب المعارف 

ومن حیث بنیاتھا الھیكلیة والفكریة. یستغل الطالب في 
التي توفرھا مختلف  ةھذه المرحلة اآللیات المنھجی

النظریات المعرفیة التي اعتمدتھا اللسانیات، إضافة 
إلى استفادتھ مما تقدمھ من معارف یحتاجھا الباحث 

  .في المیدان
كما یھدف ھذا اللیسانس إلى تكوین طالب و/ 
أو باحث یتمیز بمؤھالت منھجیة تمكنھ من ولوج عالم 

تركز  المعرفة بسھولة، انطالقا من قناعة تربویة
أساسا على اكتساب كفاءة منھجیة تمكن الطالب من 
اكتساب شجاعة أدبیة تجعلھ یقتحم مصادر المعرفة 
ومرجعیاتھا بسھولة، مستغال في ذلك ما توفره 

 التكنولوجیات الحدیثة في مجال اإلعالم واالتصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
إن مسعانا في ھذا المشروع ینطلق من مبدأ 
إنجاح منظومة التعلیم الجامعي الجدیدة (ل.م.د)، التي 
یفترض أن تحقق تأطیرا نوعیا، في حال تطبیق 
الشروط البیداغوجیة والعلمیة التي تحددھا القوانین 
والنصوص التشریعیة في ھذا المجال؛ وبالتالي فإن 

لغة واألدب العربي حامل شھادة اللیسانس في ال
بتخصصاتھ یستطیع أن یستجیب لمتطلبات عالم الشغل 

المھام  التعلیم ومختلففي مجال مختلف أطوار 
التربویة التي توفرھا وزارة التربیة الوطنیة (مستشار 
تربیة، موجھ، مساعد تربوي..إلخ). كما یفتح مجال 
العمل في میدان اإلعالم واالتصال (الصحافة المكتوبة 

مسموعة، التنشیط اإلذاعي والتلفزیوني). كما وال
یمكن ھذا التكوین الطالب من ممارسة مختلف 
الوظائف المتعلقة بمجال النشاطات الثقافیة (دور 

 الثقافة، المسرح، السیاحة...إلخ

 

 Profils et compétences visées 

Objectifs  

Potentialités régionales et 
nationales d’employabilité 


