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  انمشزوع ػىىان ٔأَثشٔتٕنٕجٛح انخطاب انشٔائٙ ػُذ انطاْش ٔطاس دساعح عًَٕٛٛظٛح 

  فزقخ انجحث

  انهقت  اإلسم  انزتجخ  انمشبركخ

  يغؤٔل انًششٔع
Maître de 

conférence  
  شؼالل  سشٛذ

  سٔاتحٛح  حذج  Maître assistant    ػضٕ فٙ انًششٔع

  حًالٔ٘  كًال  Maître assistant    ػضٕ فٙ انًششٔع

  اتشاًْٙ  إتشاْٛى  Maître assistant    ػضٕ فٙ انًششٔع

  اتشاًْٙ  إتشاْٛى  Maître assistant    ػضٕ فٙ انًششٔع

  اْقٛهٙ  َثٛم  Maître assistant    ػضٕ فٙ انًششٔع

 انتأطُز
 

  انهقت اإلسم انؼىىان انزتجخ

٘سياجغد   حهحاص  حثٛثح  تُٛح انخطاب االعرؼاس٘   

سذٙياجظ   نًثاسكٛح  عؼاد  تالغح انخطاب   

سذٙياجظ  دساعح عٛاقٛح: تُٛح انخطاب اإلخٕاَٙ ػُذ انشاتٙ      شٕانٙ  ػثذ انحًٛذ  

سذٙياجظ   دأد٘  ْٔاب  ذجهٛاخ انُغق انهغاَٙ فٙ انخطاب األدتٙ   
 

   انمىشىراد انذونُخ
 

األطم فٙ ْزِ انذساعح انٕقٕف ػهٗ: ذجهٛاخ انرُاص فٙ شؼش انثشدَٔٙ  ذقُٛح َظٛح جايؼح نًخرهف  

انُض ػهٗ َحٕ يٍ انًشَٔح انرٙ تًا ٚرحقق  أجُاط انخطاب ، ذهك انرٙ ذًرح يٍ ذجاسب يخرهفح ٔذرأدٖ فٙ

  فٙ األرْاٌ ، ٔرنك جْٕش انرشكٛم انُظٙ انرؼثٛش ػٍ يضايٍٛ ال َٓائٛح تحغة يا ٚؼرًم

  انؼىىان

  انسىخ 2012 

انرٕاطم/ يجهح جايؼح ػُاتح     انمجهخ 

  انمىقغ جايؼح ػُاتح 

   انكتبة   شؼالل سشٛذ
 

 

    



  انىطىُخ انمىشىراد
 

ٚجًغ ْزا: ذفاػم األَثشٔتٕنٕجٙ ٔاالجرًاػٙ ػُذ انطاْش ٔطاس   انثحث تٍٛ اإلطاس انُظش٘ انز٘ ٚؤعظ  

 فٙ انخطاب انشٔائٙ ػُذ انطاْش ٔطاس نهٕقٕف ػهٗ انًقٕياخ األَثشٔتٕنٕجٛح ٔاالجرًاػٛح
  انؼىىان

  انسىخ 2013 

  انمجهخ يُشٕساخ جايؼح قانًح 

  انمىقغ قانًح 

   انكتبة   شؼالل سشٛذ
 

 

    

  انؼىىان انهغح تٍٛ انٕضغ ٔاالعرؼًال 

  انسىخ 2012 

جايؼح تغكشج/ كهٛح اٜداب / يجهح قشاءاخ     انمجهخ 

  انمىقغ تغكشج 

  انكتبة   شؼالل سشٛذ
 

 

    

يكَٕا خطاتٛا ٚرشكم تُٕٛٚا فٙ إطاس  انهغح يٍ انٕضغ إنٗ االعرؼًال ٚرُأل ْزا انثحث انًهفٕظ تاػرثاسِ 

 . تاػرثاس انُض األدتٙ ٚقذو يؼشفح ٔٚحقق تؼذا جًانٛا ذشكٛة ألداء يقاطذ دالنٛح ٔجًانٛح فٙ انخطاب ،
  انؼىىان

  انسىخ 2012 

  انمجهخ يُشٕساخ جايؼح قانًح 

  انمىقغ قانًح 

  انكتبة   شؼالل سشٛذ
 

 

    

   انمقبالد انذونُخ
 

  انؼىىان  

  انسىخ  

  انمهتقُبد  

  انمكبن  

   انكتبة  
 

 

    

   انمقبالد انىطىُخ
 

     

ٚؼانج ْزا انثحث انثؼذ انثقافٙ  : انثاتد ٔانًرغٛش فٙ انؼشق ٔانًٕخ فٙ انضيٍ انحشاشٙ نهطاْش ٔطاس 

انثؼذ انثقافٙ يٍ ياليح فكشٚح ٔأٚذٕٚنٕجٛح ٔػقذٚح  نهخطاب انشٔائٙ ػُذ انطاْش ٔطاس ، تًا ٚحًم ْزا

 اشرغال ْزِ ْزِ انًظاْش انثقافٛح فٙ انخطاب انشٔائٙ ٔعٕاْا ، ٔيٍ ثى ذحذٚذ كٛفٛح

  انؼىىان

  انسىخ 2012 

األدب ٔال/ انًهرقٗ انذٔنٙ انشاتغ     انمهتقُبد  

  انمكبن جايؼح قانًح 

   انكتبة  شؼالل سشٛذ
 

 

    

،انرجهٛاخ انرذأنٛح ٔانهغاَٛاخ َظٛح فٙ انخطاب انشؼش٘   يغأنح االخرضال فٙ انخطاب تاػرثاسْا األطم  

  فٙ ػًهٛح انرٕاطم
  انؼىىان

  انسىخ 2013 

  انمهتقُبد جًانٛاخ انرهقٙ فٙ انُقذ انؼشتٙ 

    



  انمكبن جايؼح قانًح 

   انكتبة  شؼالل سشٛذ
 

 

 

  انشٔاٚح انجضائشٚح فٙ ضٕء َظشٚح انرهقٙ ، ذى انرشكٛض ػهٗ انرفاػم تٍٛ انًرهقٙ ٔانُض انشٔائٙ ، ٔذحذٚذ

 يٕاطٍ انجًال تحغة َظشٚح انرهقٙ ػهٗ يزْة ٚأط سياَح يذَٔح نّ
  انؼىىان

  انسىخ 2013 

  انمهتقُبد جًانٛاخ انرهقٙ فٙ انُقذ انؼشتٙ 

  انمكبن جايؼح قانًح 

   انكتبة  حذج سٔاتحٛح
 

 

    

  : شؼزَخ: اإلشزاف ػهً مذكزاد تخزج ثؼىىان  انفضبء فٍ انحىاد وانقظز نهطبهز وطبر  

اهقُهٍ وجُم أنحق ػضىًا إضبفُب ثبنمشزوع وهى  ثىبء انشخظُخ فٍ رواَخ رمبوخ نهطبهز وطبر

االجتمبػُخ انمتظهخ ثبنؼبداد وانتقبنُذ واألفزاح ومب  مؼىٍ َقزاءح انمذووخ واستخالص انظىاهز

ثبػتجبرهب مظبهز سُمُهئُخ تؤدٌ وظبئف دالنُخ وجمبنُخ فٍ  َتظم ثهب ، ومه ثم تحهُههب

فُه ػىبطز خطبثُخ ثهب َجهغ انىض تمبمه كمبل حمالوٌ ثظذد إوجبس  انخطبة انزوائٍ النتئبمهب

وّظٍ نهخطبة انزوائٍ- ثبنجبوت انهسبوـ  اإلطبر انىظزٌ انخبص  . . 

  إضبفبد أخزي

 


