
  انجًهىرَح انجشائزَح انذًَقزاطُح انشعثُح

  انركىٍَُ يذَزَح يا تعذ انرذرج و انثحث

  وثُقح ذقذَى حىصهح يشزوع تحث جايعٍ

( ج-ب-خ-و-ل )  

  حىصهح

 LANGUES ET 

LITTERATURES 

ARABE 

   يُذاٌ انثحث
 U GUELMA 

  انًؤسسح انجايعُح

  انًشزوع ريش U01520090016    سُح انرسجُم 2009 

 

 ٌٍ   انًشزوع عُىاٌ شعثٌٍح لانًح إَتاٌ ثىرج انرحرٌريالحُى وِسٌٍَر وأغا

  فزقح انثحث

  انهقة  اإلسى  انزذثح  انًشاركح

  يسؤول انًشروع
Maître de 

conférence  
  تىيهرج  عثذ انعزٌز

  تذراوي  عثذ انًجٍذ  Chargé de cours    عضى فً انًشروع

  أوالد ضٍاف  راتح  Maître assistant    عضى فً انًشروع

 انرأطُز
 

  انهقة اإلسى انعُىاٌ انزذثح

ريياجسد    
ظاهرج االسرصراخ فً األدب األَذنسً فً انمرٍٍَ انثايٍ و  

دراسح فٍُحوفاء- نههجرج انراسع  
 غاوي   وفاء 

ريياجسد   تراهًًٍ  َىال  انرُاسة فً َىٍَاخ انجىاهري   
 

  دكرىراِ 
دراسح فً-األغٍُح انثىرٌح فً والٌح لانًح جًع و ذىثٍك    

 .األَساق
 عٍاد  فاذح 

  دكرىراِ 
دراسح وصفٍح - صىرج انجزائر فً أدب انرحهح 

عثايٍُح. اَثروتىنىجٍح  أحالو دكرىراِ 
 عثايٍُح  أحالو 

 

   انًُشىراخ انذونُح
 

  انعُىاٌ  . انًمايح فً األدب انًغرتً واألَذنسً 

  انسُح 2012 

رسثرًة/ 31انعذد . عُاتح / يجهح انرىاصم    انًجهح 

 www.univ-annaba.org  انًىقع  

   انكراب   تىيهرج عثذ انعزٌز
 

 

    

  انىطُُح انًُشىراخ
 

  انعُىاٌ .ًَىرجا انُص انشعري تٍٍ انًمارتح انرارٌخٍح وانفٍ انًعرًذ تٍ عثاد 

  انسُح 2011 

  انًجهح كراب انًهرمى انذونً فً األدب وانًُهج 

    

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


  انًىقع يطثعح سٍثىس 

   انكراب   تىيهرج عثذ انعزٌز
 

 

األدب انجزائري :" انًهرمى انىطًُ " لانًح انحرٌح وانرضحٍح فً األغٍُح انشعثٍح إتاٌ ثىرج انرحرٌر تىالٌح 

انًُعمذ تكهٍح" فً يىاكثح لضاٌا األيح 14/05/2012-13 لانًح ٌىيً 1945 ياي 8جايعح / اَداب وانهغاخ   
  انعُىاٌ

  انسُح 2013 

األدب انجزائري فً يىاكثح لضاٌا األيح:" انًهرمى انىطًُ   كراب/ انًُعمذ تكهٍح اَداب وانهغاخ "   انًجهح 

  انًىقع يطثعح انًعارف 

  انكراب   اتىيهرج عثذ انعزٌز
 

 

    

   انًقاالخ انذونُح
 

   انًقاالخ انىطُُح
 

  انعُىاٌ ذهمً رثاء طهٍطهح التٍ انعسال تٍٍ انمثىل واإلَكار 

  انسُح 2013 

جًانٍح انرهمً : انًهرمى انىطًُ     انًهرقُاخ 

  انًكاٌ  يخثر انذراساخ انهغىٌح واألدتٍح 

   انكراب  تىيهرج عثذ انعزٌز
 

 

    

قسى انهغح و األدب انعزتٍ انرقزَز انُهائٍ   قانًح كهُح اِداب و انهغاخ1945/ ياٌ /8جايعح  

قانًح إتاٌ: " عٍ يشزوع انثحث انًىسىو تـ ٌٍ شعثُح   " ثىرج انرحزَز يالحُى، و سٌُز، و أغا

التذ أٌ َشُز، تذاَح، إنً أٌ: تذاَاخ  : هذا انًشزوع هى فٍ سُره األونً، و قذ اعرًذ ذحد رقى 

U015 2009 0016ٌانًشزوع قذ ُقِذو تاسى أرتعح أعضاء، و ُوِسعد  ، كًا َىد أ ٌّ َشُز إنً أ

األساص، و نكٍ رأٌ انسادج انخثزاء اّذجه إنً ضزورج ذقهُص عذد األعضاء  األعًال عهً هذا

عثذ انًجُذ تذراوٌ /أ (2عثذ انعشَش تىيهزج رئًُسا أدب عزتٍ /د (1أعضاء انفزَق  .إنً ثالثح

عًم انفزَق و قذ اجرًع أعضاء . أوالد ضُاف راتح عضًىا ذارَخ (3أدب عزتٍ  عضًىا

أعادوا صُاغح انخطح انرٍ َجة أٌ َسُزوا فٍ ضىئها إلعادج حصز انًىضىع فٍ  انفزَق، و

 انًرثقٍ يٍ انثاحثٍُ، و نكُهى أتقىا عهً انِخطح فٍ يُحا انعذد

  إضافاخ أخزي

 


