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یھدف ماستر "األدب الجزائري" إلى تمكین 
الطلبة من مقاربة األدب بنظرة شمولیة والتركیز على 
بعده المرتبط  بالھویة الجزائریة مما یسمح للطالب 
بالتموقع في الفضاء االبداعي االدبي العربي والعالمي 

 وتثمین الخصوصیة .
التعریف بالمدونة األدبیة من خالل إعادة قراءة  •

ج المعطیات الحدیثة في مقاربة النصوص مع ادرا
 االدبیة.

تمكین الطلبة من إدراك التغیرات الطارئة على  •
منظومة المعاني وتحكمھا في 
استراتیجیات 
تواصلیة 
حدیثة، 
وتمكین 
الطالب من 
فھم المحیط 
الثقافي الذي 
ینتمي إلیھ ویتفاعل 

 معھ.
التطرق إلى أدوات بحث تستغرق المعطیات  •
لحدیثة وتدریب الطالب على فك األنساق التقلیدیة وا

 الداللیة وتحلیل اآللیات التواصلیة.
التمكن من القراءة النقدیة والكتابة التحلیلیة التي  •

تسمح بتطویر االنفتاح على العالم من خالل اكتساب 
 المیدان.كفاءة في ھذا 

تغییر ھویة الطالب في األدب من مجرد متذوق  •
ى ذات قادرة على االقتراح ومستمتع بالجمیل والفني إل

والمشاركة في الفعالیات االجتماعیة بكل أبعادھا 
وتغیراتھا من خالل إلمامھ باالبداع االدبي الجزائري 
كجزء مشكل لذاتھ والتي بدون فھمھا ال یمكن فھم 

 االخر والتعامل معھ اجتماعیا وحضاریا.
ربط الطالب بمحیطھ وبالده والسماح لھ بالمتابعة  •

 لالبداع االدبي الجزائري. النقدیة
تقدیم تكوین متوازن في االدب العربي بإدراج االدب  •

الجزائري كمستوى تخصص یسمح بفھم العالقات 
المشرق العربي والجزائروبین  الجدلیة الرابطة بین
 بقیة مناطق العالم.

 

 

 

 
 
 

والسعي من اجل التعمق في دراسة األدب الجزائري  •
 مرافقة االبداع االدبي الجزائري بالدرس والتحلیل.

 ربط األدب بمعطیات الواقع االجتماعي الجدید. •
تكییف التدریس مع الوسائل التكنولوجیة الحدیثة  •

 خاصة ما ارتبط بمقام األدب فیھ.
تكوین باحثین لمقاربة األدب كضرورة اجتماعیة  •

 تواصلیة.
األدبیة المحلیة والعالمیة قراءة محاولة قراءة األشكال  •

 جدیدة ترمي إلى إعادة آلیات التأویل والتلقي.
تكوین طلبة متمكنین من مقاربة األدب ووسائطھ  •

 الحدیثة األخرى كالسینما والمسرح. 
تقدیم آلیات تسمح للطلبة بخلق مدونات وسیطة بین  •

األدب والفنون األخرى ،وذلك بإعادة االعتبار 
 القدیم والحدیث.  للموروث األدبي

تكوین باحثین قادرین على جمع التراث  •
األدبي وتقدیمھ في وسائط 

 جدیدة.   
العمل على تدوین  •

الذاكرة التاریخیة 
من خالل المدونة 
األدبیة الشعبیة 

 والرسمیة.
 

 

•  
 

 

في ماستر "األدب الجزائري"، یمكنھم  المتكّونون •
 ب:االلتحاق 

المؤسسات والملحقات الثقافیة  -التربیة الوطنیة •
 المختلفة

 التعلیم العالي والبحث العلمي •
الصحافة الوطنیة  التكوین المھني والممارساتي •

 المرئیة والمسموعة والمكتوبة
 قسم الموارد البشریة، كمدیریة الثقافة والسیاحة •
 نة .دور الحضا •
 مراكز البحث. المتاحف الوطنیة. •
 وزارة الثقافة -وزارة المجاھدین •
 دور النشر والمكتبات العامة والخاصة. •
 

Objectifs  

 Profils et compétences visées 

Potentialités régionales et 
nationales d’employabilité 
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