
 

 

 نبذة عن الكلية :
وشأث كليت آلاداب واللغاث بموحب اإلاسطوم الخىفيري زقم           

م للمسطوم اإلاعدل واإلاخم 1101حاهفي  01خ في اإلاؤز  03ـ  01

إزس اهفصالها عً  0878أوث  10اإلاؤزخ في  031ـ  78الخىفيري زقم 

كليت آلاداب والعلوم الاحخماعيت بعد أن كاهذ حصءا ال ًخجصأ منها 

باإلاجمع الجامعي "الباش" . بعد اليشأة، أصبح مقس إدازة الكليت ًقع 

طىت إلى غاًت شهس مازض وذلك دًق بً ًحي باإلاجمع الجامعي الص  

حيث جم هقل الكليت بسمتها إلى اإلاجمع الجامعي "الهظاب"  1101

 . بيداغوجي مقعد 2111" لـ أ  "    بالجىاح

. صالح الدًً شزال،  العميد أ . دحاليا ويشسف على الكليت 

ويظاعده هائبان أحدهما مكلف بالدزاطاث ومظائل الطلبت، 

 وآلادس مكلف بما بعد الخدزج والبحث العلمي، وأمين عام للكليت .

 وجدشكل الكليت مً زالزت أقظام 9

ويظم زالر شعب 9 دزاطاث  ، ـ قظم اللغت وألادب العسبي 0

 2373اد طالبي ًقدز بـ لغويت، دزاطاث هقدًت، دزاطاث أدبيت، وحعد

ومؤطسيً مً طسف هيئت جدزيع ،طالبا موشعين على كل اإلاظخوياث

 أطخاذا مً مذخلف السجب . 95مكوهت مً 

شعبت اللغت وألادب ـ قظم اللغت وألادب الفسوس ي، ويظم  1

طالبا موشعين على  1361   . وذلك بخعداد طالبي ًقدز بـ الفسوس ي

  75 واإلااحظخير، ومؤطسيً مً طسف كل اإلاظخوياث بما فيها اإلااطتر 

 أطخاذا .

 شعبت اللغت وألادبـ قظم اللغت وألادب الاهجليزي، ويظم  2

 أطخاذا . 61، ًؤطسهم طالبا 0883  عداد طالبي بـهجليزي، بخؤلا 

 

 

، كل حظمح لها بالظير الحظً للدزوضوجخوفس الكليت على هيا

 كاآلحي 9  موشعت مقعد 2111موشعت على حىاحين ًظم كل منهما 

 ب . 2111في حىاح  4أ ، و 2111منها في حىاح  4مدزحاث 9  01ـ 

 قاعت بجىاح ب . 20قاعت بجىاح أ، و 24قاعت دزاطت 9  55ـ 

 قاعاث جطبيقيت لإلعالم آلالي . 4ـ 

 45413ـ مكخبت جخوفس على زصيد وزائقي معخبر مً الكخب ًصل إلى 

ت .عىوان، باللغاث العسبيت والفسو 10086وسخت   ظيت والاهجليًز

 كما جخوفس اإلاكخبت على 9

 مقعد . 311ـ قاعت مطالعت بظعت 

 حاطوبا . 51ـ قاعت اهترهذ بكل معداتها جحخوي على 

حواطيب داصت بروي الاحخياحاث  4ـ قاعت بساًل جحخوي على 

 الخاصت .

ماتها، أطاجرة دجفخح اإلاكخبت أبوابها ًوميا للمظخفيدًً مً د

ى الخميع، ويمكً للطلبت في الخدزج اطخعازة وطلبت مً ألاحد إل

كخابين، أما طلبت ما بعد الخدزج فيظمح لهم باطخعازة زالزت أو 

 ًوما . 21و 04أزبعت كخب إلادة جتراوح بين 

زئيس ي ، طبيبت عامت بيت بطبيب عام جخوفس الكليت على عيادة ط

 .وممسض للصحت العموميت 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 - 2سطيف   -جامعة محمد لمين دباغين

 

 كلية اآلداب واللغات

 

 

 

 دليل الكلية

 من أجل تواصل أفضل

 العىوان 9 حي الهظاب ـ ططيف

 125ـ  55ـ  00ـ  37الهاجف 9 

د الالكترووي9    s.zarral@univ-setif2.dzالبًر

 http:/ univ-setif2.dz/fllاإلاوقع الالكترووي 9
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 الخذصص الشعبت اإلايدان

 

آداب 

ولغاث 

 أحىبيت
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 التأطير البيداغوجي :

 

ت عددا كبيرا مً ألاطاجرة مً مذخلف السجب جظم الكلي

 والخذصصاث وفق الجدول آلاحي 9

محاضر  أستاذ الرتبة
 أ

محاضر 
 ب

مساعد 
 أ

مساعد 
 ب

 المجموع معيد

 قسم ل أ 
 عربي

17 31 62 13 08 00 95 

قسم ل أ 
 75 00 09 42 16 07 00 فرنسي

قسم ل أ 
 61 00 01 27 12 01 02 إنجليزي

 231 00 36 82 54 39 20 المجموع

 التأطير اإلداري :
جخكفل ألاماهت العامت للكليت بالخأطير ؤلادازي وجظم عدة 

 مصالح هي 9

ـ مصلحت اإلاظخذدمين 9 وجظم فسعا لألطاجرة وفسعا لإلدازيين 

 والخقىيين وأعوان اإلاصالح .

 ـ مصلحت اإلايزاهيت واإلاحاطبت .

 ـ مصلحت الوطائل والصياهت .

 السياطيت . الثقافيت و، ميت ـ مصلحت ألاوشطت العل

 مصلحت  ألامً الدادلي. -

 

 الخذصص الشعبت اإلايدان

آداب ولغاث 

 أحىبيت

 

 و أدب لغت

 

تإلغت   هجليًز

 الخذصص الشعبت اإلايدان

آداب 

ولغاث 

 أحىبيت

ت  لغت اهجليًز

 علوم اللظان

 أدب وحظازة

 التوفيق مع متنياتنا للجميع ابلنجاح و


