
  انجًهىرَح انجسائرَح اندًَقراطُح انشعثُح

  انتكىٍَُ يدَرَح يا تعد انتدرج و انثذث

  وثُقح تقدَى دىصهح يشروع تذث جايعٍ

( ج-ب-خ-و-ل )  

  دىصهح

 LANGUES ET 

LITTERATURES 

ARABE 

   يُداٌ انثذث
 U GUELMA 

  انًؤسسح انجايعُح

  انًشروع ريس U01520100015    سُح انتسجُم 2010 

 

  انًشروع عُىاٌ دالالث انحرَت فٍ شعر مفذٌ زكرَاء 

  فرقح انثذث

  انهقة  اإلسى  انرتثح  انًشاركح

  بىمهرة  عبذ انعسَس  Professeur  مسؤول انمشروع

  لُـذوو  مُهــىد  Chargé de cours    عضى فٍ انمشروع

  زلــادة  شـىلـٍ  Chargé de cours    عضى فٍ انمشروع

  ابراهُمٍ  فىزَت  Maître assistant    عضى فٍ انمشروع

 انتأطُر
 

  انهقة اإلسى انعُىاٌ انرتثح

ٌرماخسج    
 انممامت فٍ األدب انمغربٍ و األوذنسٍ انمرن انثامه نههدرة- 

 " ومىرخا، انمضامُه وانخصائص األسهىبُت
 وىار  أمال 

ٌرماخسج    
 ."انمعخمذ به عباد مه انمدذ إنً انمأساة فٍ انشعر األوذنسٍ 

2010دراست فىُت هىاء واَهٍ ماخسخُر وىفمبر  
 واَهٍ  هىاء 

 

حُمر. حشكُم انخطاب انشعرٌ عىذ األعمً انُخَطُْهٍ   دكخىراي   حُمر  مهُكت   مهُكت 

  دكخىراي 
 - دراست فٍ-األغىُت انثىرَت فٍ والَت لانمت خمع و حىثُك   

 .األوساق
 عُاد   فاحح 

 

   انًُشىراخ اندونُح
 

عىابت/ مدهت انخىاصم/ انممامت فٍ األدب انمغربٍ واألوذنسٍ   .  2012. سبخمبر/ 31انعذد    انعُىاٌ   . 

  انسُح 2012 

  انًجهح مدهت انخىاصم  

 www.univ-annaba.org  انًىقع  

   انكتاب   بىمهرة عبذ انعسَس
 

 

    

  انىطُُح انًُشىراخ
 

2011. ومىرخا   انعُىاٌ .انىص انشعرٌ بُه انمماربت انخارَخُت وانفه انمعخمذ به عباد : 

  انسُح 2011 

  انًجهح .كخاب انمهخمً انذونٍ فٍ األدب وانمىهح 

    

http://www.univ-annaba.org/


  انًىقع  اعىابت/مطبعت سُبىش   

   انكتاب   بىمهرة عبذ انعسَس
 

 

  انعُىاٌ انحرَت وانخضحُت فٍ األغىُت انشعبُت إبان ثىرة انخحرَر بىالَت لانمت

  انسُح 2012 

  انًجهح انثىرة كخاب انمهخمً انىطىٍ حىل لضاَا األمت فٍ مىاكبت 

عىا/ دار انمعارف  بت   انًىقع •

  انكتاب   بىمهرة عبذ انعسَس
 

 

    

   انًقاالخ اندونُح
 

   

:ليانىطىٍانمهج  .حهمٍ رثاء طهُطهت البه انعسال بُه انمبىل واإلوكار   
  انعُىاٌ

  انسُح 2013 

خمانُت انخهمٍ فٍ انخطاب: انمهخمً     انًهتقُاخ  

انمت ق1945 ماٌ 8خامعت /كهُت اِداب وانهغاث      انًكاٌ 

   انكتاب  بىمهرة عبذ انعسَس
 

 

    

   انًقاالخ انىطُُح
 

  انعُىاٌ األعرج اندمانٍ و انّخارَخٍ فٍ شرفاث بحر انّشمال، نىاسُىٍ 

  انسُح 2012 

  انًهتقُاخ مهخمً انّخارَخٍ فٍ األدب 

  انًكاٌ خامعت سكُكذة 

   انكتاب  لُذوو مُهىد
 

 

    

دالالخ انذرَح فٍ شعر يفدٌ زكرَاء :ب انتقرَر انسُىٌ عٍ يشروع انثذث انًىسىو  

يُهىد: د- عثد انعسَس تىيهرج/د: أصذاب انًشروع شىقٍ زقادج :أ- فىزَح إتراهًٍُ :أ- قُدوو 

وَطًخ أعضاء. انًشروع فٍ سُته انثاَُح انفرَق إنً انسًاح نهى تاستكًال جىاَة انًشروع  

وتُاء عهً انتقسُى انًعتًد فقد قاو كم أستاذ تدراسح انفصىل .(2013 ) فٍ انسُح انثانُح أٌ فٍ

جرخ انعًهُح تكم جدَح فتىاصم انثادثىٌ يع يشروع تذثهى انًعُىٌ تدالالخ  انًُىطح ته، وقد

شعر يفدٌ زكرَا فعًد رئُس انًشروع األستاذ اندكتىر عثد انعسَس تىيهرج إنً  انذرَح فٍ

انىعٍ -ب. دالئم انذرَح انجًاعُح فٍ شعر يفدٌ زكرَا - أ: يرتكسا عهً انفصهٍُ انثذث فُه

عثر يفدٌ زكرَاء تعًق عٍ درَح انجسائرٍَُ ، ودتً . و اإلَساٍَ شعر يفدٌ زكرَا انقىيٍ

 األخري، وَاضم يٍ أجهها تانكهًح انشاعرج،   انشعىب

  إضافاخ أخري

 


