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  18/04/2019 عشر  وتسعةالعام ألفني  أفريلمن شهر  عشر لثامنا خلميسا يف يوم         
عميد  عبد العزيز بومهرةبرئاسة األستاذ الدكتور الكلية جتمع جملس،ا -سا  09 : 00 -التاسعة صباحا  وعلى الساعة 

 اآليت : جدول األعمال يف  مبكتب العمادة، لدراسة املواضيع  الواردة الكلية
 .(2019)تقسيم ميزانية السنة املالية  حصيلة مالية- 1
 حصيلة بيداغوجية.-            2
 حصيلة تتعلق بربنامج ما بعد التدرج والبحث العلمي.-            3

،وقد تداول افتتح السيد العميد اجللسة مرحبا باحلضور ،مث فتح باب النقاش حول جدول األعمال املذكور أعاله          
، وحصيلة التسجيل وإعادة التسجيل لنفس 2019احلاضرون يف هذا اجلدول الذي مت فيه عرض مشروع امليزانية لسنة 

  تدرج والبحث العلمي املبينة أدناه :كما درس حصيلة تتعلق بربنامج ما بعد ال،   السنة
 
 
 
 
 

اآلداب و اللغاتكلية   
Faculté des Lettres et des Langues 

 



   : التربصات -1
 

 الرقم نوع التربص الرتبة عدد المنح المجموع
 

33   
 

  أساتذة 22
 تداريب حتسني املستوى

 

 
 موظفني 04 01

 طلبة دكتوراه 02
2طلبة ماسرت  05  

72  72  02 إقامة علمية ذات مستوى عايل أساتذة 
بينهم طالبةأساتذة من  04 04  03 عطلة علمية)ملتقيات( 

46   
 

 2- الملتقيات :
*قسم اللغة واألدب العريب : ملتقى وطين يوم 12 مارس2018 حتت عنوان : اللغة اخلاصة يف البحث العلمي و حقول 

 املعرفة املختلفة .
 *قسم اآلداب واللغة اإلجنليزية : ماتقى دويل يومي: 30و 31 اكتوبر 2018 حتت عنوان : 

        « The State of Teaching and Research in Literature and Civilization        
            New Realities New Perspectives and New Approaches  » 
 

 : 2018/2019  تسجيال ت طلبة الدكتوراه للسنة الجامعية -3
 :دكتوراه ل.م.د ✓

مجموع  سنة أول تسجيل
المسجلين لسنة 

2018/2019  

عدد 
 المتخلين

عدد 
 المسجلين

العدد 
 اإلجمالي

 السنة الشعبة

2018/2019  أوىل دراسات أدبية 09 09 00 09 



2017/2018  ثانية دراسات أدبية 03 03 00 03 
2016/2017  ثالثة دراسات لغوية 09 09 02 07 

 اجملموع الكلي للطلبة املسجلني لسنة 2019/2018 : 19 طالب/ و اجملموع الكلي للطلبة املتخلني : 02 )طالبين(.
 

 : دكتوراه علوم ✓
سنة أول 
 تسجيل

مجموع 
المسجلين 
لسنة 

2018/
2019 

عدد  عدد المتخلين
 المسجلين

العدد 
 اإلجمالي

 السنة الشعبة

2018/2019  أوىل لغة و أدب عريب 01 01 00 01 
2016/2017  ثالثة لغة و أدب عريب 11 11 00 11 
2015/2016  رابعة لغة و أدب عريب 04 02 02 02 
2014/2015  خامسة لغة و أدب عريب 02 02 02 02 
2013/2014  سادسة لغة و أدب عريب 05 05 02 05 

 اجملموع الكلي للطلبة املسجلني لسنة 2019/2018: 21 طالب/ و اجملموع الكلي للطلبة املتخلني : 02 )طالبين(.
 : 2018سنة مناقشات *

 نوع المناقشة عدد المناقشات مالحظة
 دكتوراه علوم 2018مناقشات يف سنة  03   .اإلجراءات  قيديوجد ملفني -

. 2019مناقشات متت سنة  04 2018مناقشات يف سنة  03   تأهيل جامعي 
 : 2018/2019مسابقة دكتوراه ل.م.د للسنة الجامعية *

الطلبة ومت تسجيل  20/10/2018و أجريت يوم  2018/2019مت تنظيم مسابقة دكتوراه ل.م.د للسنة اجلامعية 
 . الناجحني سنة اوىل دكتوراه

 



 الشعبة التخصص عدد المناصب
  أدب قدمي 03

دب جزائريأ 03 دراسات أدبية  
 أدب معاصر 03

 اجملموع: 09 مناصب
 
 : مشاريع البحث*

عدد  مالحظة
 المشاريع

 نوع المشروع القسم سنة اول إعتماد

احلاصلة على إعتماد وزاري لسنة 
2018 

 املشاريع اجلديدة قسم اللغة و األدب العريب 2018 03

احلاصلة على إعتماد وزاري لسنة  
 مت تقدمي حصيلة نصفية /2018

  قسم اللغة و األدب العريب 2016 01
 املشاريع السارية

احلاصلة على إعتماد وزاري لسنة 
2018 

و اللغة   قسم األداب 2015 01
 اإلجنليزية

 المجموع : 05 مشاريع حبث لسنة 2018 .

 
 د( من نفس اليوم والشهر والسنة 30سا و 11رفعت اجللسة  على الساعة  احلادية عشر والنصف )    

 العميــــــد                                                                                      
  


