بطاقة و ثائقية
الرمز
ديوان مؤسسات الشباب :مارس 0202

أن تعلٌم لغة غٌر اللغة األصلٌة ال ٌشكل اكتساب وسٌلة اتصال و تغبٌر فقط بل هو كذلك تكوٌن
و إثراء للشخصٌة (مٌثاق اللغات الجنبٌة ) و تمثٌل اللغات بالتأكٌد  ،عنصر ثقافة وتكوٌن  ،فعندما تدرس
لغة ما نتعلم كل ما ٌتعلق بها  :التارٌخ  ،اللسانٌات  ،الثقافة  ،حضارة بلدها .

شروط األلتحاق
معدل الباكالوريا  02/02فما فوق

شعب الباكالويا :
 آداب و لغات أجنبٌة
 آداب وعلوم إنسانٌة
 تكنولوجٌا
 هندسة مدنٌة
 هندسٌة مٌكانٌكٌة
 هندسة كهربائٌة

 علوم الطبٌعٌة و الحٌاة
 علوم دقٌقة
 تسٌٌر و اقتصاد

مدة الدراسة  20 :سنوات
الشهادة المحصل عليها :لٌسانس

البرنامج البيداغوجي للسنوات األربعة
السنة األولى
التعبٌر الكتابً
التعبٌر الشفوي
تمرٌن فهمً
تمرٌن سمعً
القواعد
علم األصوات
مدخل إلى اللسانٌات
لغة و آداب عربً

السنة الثانية
التعبٌر الكتابً
التعبٌر الشفوي
القواعد
علم األصوات
اآلداب االنجلٌزي
اآلداب األمرٌكً
اللسانٌات
الحضارة البرطانٌة
الحضارة األمرٌكٌة
اللغة و اآلداب العربً

مالحظة :

السنة الثالثة
علم األصوات
التعبٌر الشفوي
الحضارة البرٌطانٌة
الحضارة األمرٌكٌة
اآلداب االنجلٌزٌة
لآلداب األفرٌقً
اآلداب األمرٌكً
اللسانٌات
علم النفس و علم
المراهقة
اللغة و اآلداب العربً

السنة الرابعة
ندوة فً اآلداب العربً
ندوة فً الحضارة
ندوة فً اللسانٌات
تعلٌمٌة اللغات األجنبٌة
علم النفس التربوي

 - 0التربض  :إجباري لكل طلبة هذا التخصص
 - 0المذكرة  :إجبارٌة كذلك على كل طلبة
 - 3الماجستٌر  :األوائل فً الدفعة لهم الحق فً التسجٌل للماجستٌر

نظام االمتحانات
0
0
3
0

 ٌجري امتحانٌن فً السنة فً حالة حصول الطالب على معدل  02/02فما فوق ٌنتقل الى السنةالموالٌة
 فً حالة حصول الطالب على أقل من ٌ ، 02/02جري االمتحان الشامل فً شهر جوان  ،فإذاتحصل على المعدل ٌنتقل السنة الموالٌة .
 أما إذا لم ٌحصل على المعدل ٌجري االمتحان االستدراكً فً شهر سبتمبر فإذا تحصل علىالمعدل ٌنتقل الى السنة الموالٌة
 -للطلبة الحق فً إعادة السنة مرتٌن فقط

التسجيالت :
تتم فً شهري جوٌلٌة و أوت

ملف التسجيل :
 20صور شمسٌة
 20شهادة المٌالد
 20نسخ من شهادة البكالورٌا مصادق علٌها
 20نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة
 20ظرفان برٌدٌان علٌهما الطابع و العنوان
استمارة الرغبات
مصارٌف التسجٌل  022دج

المنافد المهنية :
* التعلٌم

الطالب المتحصل على لٌسانس انجلٌزٌة ٌمكنه العمل فً :
* السفارات
* السٌاحة

ولمـزٌـد مـن المـعـلــومـات إتـصـلـوا عـلـى العـنـوان

التـالــي معهد اللغات األجنبية و الترجمة

جامعة وهران السانيا
ديىان مؤسسات الشباب

ديـوان مـؤسـســات الشـبــاب
العنوان :تعاونية للمناخ إيسطو HLM

الهاتف041-42-74-59:

الفاكس200100143140 :

