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عملیة في جعل اللغة العربیة أداة  وضع میكانیزمات •
 إنتاج في المجتمع مع بقیة اللغات المستعملة

 التمكن من متابعة التكوین في الدكتوراه •
اإلسھام في التكوین والبحث في مراكز الطفولة  •

والحضانة وتكوین الكبار وغیر الناطقین باللغة 
العربیة وغیرھا من مؤسسات القطاع العام والخاص 

 التكوین.التي تتطلب 
إمكانیة االلتحاق بالصحافة المكتوبة والمقروءة  •

 والمرئیة والمسموعة
إمكانیة االشتغال في مجال السیاحة واستعمال اللغة  •

وكیفیة تحققھا 
الوظیفي في 
ھذا 

 القطاع.

االشتغال  •
في المكتبات ونوادي القراءة 

 والمطالعة.
ربط األدب بمعطیات الواقع االجتماعي الذي أنتجھ  •

 والواقع المعاصر.
تكوین باحثین لمقاربة األدب كضرورة اجتماعیة  •

 ثقافیة.
محاولة قراءة األشكال األدبیة العربیة قراءة جدیدة  •

 ترمي إلى إعادة آلیات التأویل والتلقي.
إعادة النظر في مفھوم األدب والمنظومة النقدیة  •

 المصاحبة لھ.
ة خلق قدرات معرفیة قابلة لفھم التحوالت الجدید •

 لمفھوم األدب.
العمل على إعطاء بعد علمي وعملي لمختصین األدب  •

خالل ربطھ بالھدف التواصلي الثقافي  من
 واالجتماعي المعاصر.

تكوین طلبة متمكنین من مقاربة األدب ووسائطھ  •
الحدیثة األخرى كالسینما والمسرح والتكنولوجیات 

 الجدیدة.
 

 

 
 

 
 االلتحاق بالتعلیم في المؤسسات التعلیمیة.

  التكوین والتدریس في المدارس والمؤسسات التي
 تحتاج إلى مكونین في مجال اللغة واألدب العربي.

التكوین في وظائف المنشطین التربویین  في  •
 المؤسسات الثقافیة

المساھمة في تفعیل الخطاب السیاحي وذلك بجعل  •
تنھض بما یحتاج إلیھ  اللغة العربیة لغة وظیفیة

 السیاحي من خدمات.وذلك القطاع
بالمساھمة في ترقیة  لغة الجزائري في الخطاب  •

 الثقافي والسیاحي واالتصال ودور العبادة.
وضع میكانیزمات عملیة في جعل اللغة العربیة أداة  •

 إنتاج في المجتمع مع بقیة اللغات المستعملة
 الدكتوراهالتمكن من متابعة التكوین في  •
اإلسھام في التكوین والبحث في مراكز الطفولة  •

والحضانة وتكوین الكبار وغیر الناطقین باللغة 
العربیة وغیرھا من مؤسسات القطاع العام والخاص 

 التي تتطلب التكوین.
 إمكانیة االلتحاق بالصحافة •

المكتوبة والمقروءة 
والمرئیة 

 والمسموعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

المتكّونون في ماستر "األدب العربي الحدیث  •
 والمعاصر"، یمكنھم االلتحاق بالمؤسسات اآلتیة:

 التكوین المھني- التربیة الوطنیة •
 دور النشر والمكتبات العامة والخاصة •
 البحث. مراكز -التعلیم العالي والبحث العلمي  •
 الوطنیة المرئیة والمسموعة والمكتوبة.الصحافة  •
 قسم الموارد البشریة، كمدیریة الثقافة والسیاحة  •
 المؤسسات والملحقات الثقافیة المختلفة •
 دور الحضانة . •

 

 

Objectifs  

 Profils et compétences visées 

Potentialités régionales et 
nationales d’employabilité 


