
  انجمهىرية انجزائرية انديمقراطية انشعثية

  انتكىيني مديرية ما تعد انتدرج و انثحث

  وثيقة تقديم حىصهة مشروع تحث جامعي

( ج-ب-ت-و-ل )  

  حىصهة

 LANGUES ET 

LITTERATURES 

ARABE 

   ميدان انثحث
 U GUELMA 

  انمؤسسة انجامعية

  انمشروع رمز U01520100015    سنة انتسجيم 2010 

  انمشروع عنىان دالالث انحرَت فٍ شؼر يفذٌ زكرَاء 

  فرقة انثحث

  انهقة  اإلسم  انرتثة  انمشاركة

  بىيهرة  ػبذ انؼسَس  Professeur  يسؤول انًشروع

  قُـذوو  يُهــىد  Chargé de cours    ػضى فٍ انًشروع

  زقــادة  شـىقـٍ  Chargé de cours    ػضى فٍ انًشروع

  ابراهًٍُ  فىزَت  Maître assistant    ػضى فٍ انًشروع

 انتأطير
 

  انهقة اإلسم انعنىان انرتثة

 ػُاد  فاتح  حضىر انبحر فٍ انشؼر   ياجستار 

 غاوٌ  وفاء   هـ9-8االستشراخ فٍ انشؼر األَذنسٍ ق    ياجستار 
 

   انمنشىرات اندونية
 

  انعنىان 

  انسنة 

  انمجهة 

  انمىقع 

   انكتاب 
 

 

    

  انىطنية انمنشىرات
 

05انبُُىَت ًَىرجا انؼذد – انًُهج انغربٍ وانُص انؼربٍ  : دَسًبر    انعنىان . 

  انسنة 2010 

  انمجهة حىنُاث جايؼت قانًت 

 www.univ-guelma.dz  انمىقع  

   انكتاب   قُذوو يُهىد
 

 

    

 

 
    

   انمقاالت اندونية
 

http://www.univ-guelma.dz/


  انعنىان .انُص انشؼرٌ بٍُ انًقاربت انتارَخُت وانفٍ 

  انسنة 2011 

  انمهتقيات انًهتقً انذونٍ انرابغ فٍ األدب  

 ٌ1945   انمكان  يا8جايؼت / قسى انهغت واألدب انؼربٍ 

   انكتاب  بىيهرة ػبذ انؼسَس
 

 

    

26/10-25ا .دروَش يحًىد  نهشاػر " وػاد فٍ كفٍ"سًُُائُت انتأوَم دراست نقصُذة  :     انعنىان ./

  انسنة 2011 

  انمهتقيات  نًهتقً انذونٍ انرابغ فٍ األدب ا 

1945ي    انمكان � يا8جايؼت / قسى انهغت واألدب انؼربٍ 

   انكتاب  قُذوو يُهىد
 

 

    

اَثربىنىجُت جًانُت (شجرة انكىٌ البٍ ػربٍ )إشكانُت انقراءة فٍ انُص انصىفٍ    انعنىان 

  انسنة 2011 

  انمهتقيات  نًهتقً انذونٍ انرابغ فٍ األدب ا 

1945ي    انمكان � يا8جايؼت / قسى انهغت واألدب انؼربٍ 

   انكتاب  براهًٍُ فىزَت
 

 

    

   انمقاالت انىطنية
 

04/05/2011-03/ / األغُُت انشؼبُت    انعنىان .انبطىنت وانخُاَت إباٌ ثىرة انتحرَر بىالَت قانًت يٍ خالل 

  انسنة 2011 

  انمهتقيات يهتقً األدب انشؼبٍ انجسائرٌ 

سكُكذة/قسى انهغت واألدب انؼربٍ    انمكان 

   انكتاب  بىيهرة ػبذ انؼسَس
 

 

    

بقرة انُتايً  (تحهُم نحكاَت )انُص انشؼبٍ يٍ يُظىر حذَث      انعنىان .

  انسنة 2011 

  انمهتقيات يهتقً األدب انشؼبٍ 

  انمكان بانًركس انجايؼٍ بانطارف 

   انكتاب  براهًٍُ فىزَت
 

 

    

 

  انعنىان انًذنىل األخالقٍ واالقتصادٌ نهحرَت فٍ شؼر يفذٌ زكرَاء :  

  انسنة 2011 

  انمهتقيات َذوة انذراساث األدبُت 

 ٌ1945   انمكان � يا8جايؼت / قسى انهغت واألدب انؼربٍ 

   انكتاب  فىزَت &إبراهُى
 

    

 

      إضافات أخري  

 


