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 عبيــةـة الـش  ـيمقراطية الـد  ـــة الجزائريـــالجمهوري

 عليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة الت  

 دوة الجهوية لجامعات الش رقالن  

لنيل شهادة الد كتوراه لنيل شهادة الد كتوراه   عرض تكوين في الط ور الث الثعرض تكوين في الط ور الث الث

نة الجامعية نة الجامعيةبعنوان الس    بعنوان الس 

41024102//41024102  
والّذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه،  0210جويلية  11المؤرخ في  191)وفقا للقرار رقم 

 (.0210أكتوبر  11المؤرخ في  543المعّدل والمتّمم بالقرار رقم 

 عنوان التّكوين

 األدب الجزائري

 

 المؤّسسة

  -عنابة  –باجي مختار 
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 الت كوين قر  م -1

 طبيعة الت كوين 1-1

 تأهيل 

 2102/2102 ى للتّأهيل:نة األولالسّ                    إعادة تأهيل................... 
 أهيل:نة األولى للتّ السّ    تجميد ...................................... 

 عنوان الت كوين 1-2

 األدب الجزائري
 

 / *1الفرع

 / *2الفرع

 / *3الفرع
 تمأل هذه الخانات في حالة تضّمن التّكوين لعّدة فروع.*

 محل  الت أهيل المؤس سة 1-3

 القسم ية/ المعهدالكل   سةمؤس  ال

 اللغة العربية وآدابها  اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة باجي مختار عنابة

 ت كوينلميدان وشعبة ا 1-4

عبة 0الميدان  الش 

 األدب العربي اللغة و األدب العربي

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT 

x 
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صات -2 رالمالماستر  تخص   طلب فتح الت كوين ةبر 

 عنوان ماستر
 هادة فيلين على الش  عات عدد المتحص  توق  

 عقب السنة الجامعية الجارية

 11 األدب الجزائري

 14 األدب التمثيلي

 15 األدب النقدي و الخطاب 

صات الماستر  -3 لة سةخارج المؤس  من تخص  المشاركة في  حق   المخو 

 ()ثالثة على األقل   ابقةالمس

 عنوان الماستر

/ 

/ 

/ 

 على األكثر(اثنان االختبارات الكتابية )اختباران  -4

 المقاييس: 7-1

 (2نظري معامل )قياس األّول: الم

 (  2معامل )  تطبيقياس الثّاني: المقي

 الش روط البيداغوجية لاللتحاق: 7-2

 ........................................................شهادة الماسترات

 ..............................................عدم التعرض لعقوبة تأديبية

................................................................................. 

 كوينالت   وصف -5

 .....................................األدب الجزائري كوين:التّ عنوان 

 محاور البحث 1عبةش  عنوان ال

 / األدب الجزائري

 / 

                                                             
 ن التّكوين شعبا تقّدم محاور البحث الخاصة بهيتضمّ إذا لم  1
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 كوينالت   برنامج -6
 (، وفي حالة تضّمن التكوين ُشعبا عّدة فيقّدم برنامج كّل شعبة على حًدىشاطاتبالملحق تفاصيل النّ  تُرفق)

 6داسي س  ال 5داسي س  ال 4داسي س  ال 3داسي س  ال 2داسي س  ال 1داسي س  ال شاطاتالن  

أعمال    محاضرات محاضرات راتمحاض

 شخصية

أعمال 

 شخصية
    ورشة   ورشات
  ملتقى ملتقى    ملتقيات

أعمال شخصية 

 لطالب الّدكتوراه
عرض 

 أعمال

عرض 

 أعمال

عرض 

 أعمال

عرض 

 أعمال

  

       قاتمتفرّ 

 كوينفي الت   ونلاألشخاص المتدخ   -7

فة قباالسم والل    شاططبيعة الن   الص 
 محاضرات أ ت  ع  ةالسعيد بوسقط

 محاضرات أ ت ع  أصفيةاسماعيل بن 

 محاضرات أأستاذ محاضر  عمار رحال

 محاضرات أأستاذ محاضر  محمد سلوغة 

 الد ولية و/أو : االت فاقيات الوطنيةركاءالش   -8
 فاقيات بالملحق(االتّ  ترفق)

 :امعات، شركات، مخابر، مراكز بحث()ج سات المشاركةالمؤس  

 العربي القديم و الحديث مخبر األدب 

................................................................. 

 أطير العلميفريق الت   -9

 المؤس سة األصلية  صالتخص   تبةالر   قباالسم والل  
 ج ب مختار أدب جزائري أ ت ع  السعيد بوسقطة

 ج ب مختار أدب تمثيلي أ ت ع  اسماعيل بن اصفية

 ج  ب مختار أدب مقارن أستاذ محاضر  ل عمار رح

 محل  تأدية الت كوينمخبر ال 

 اريخ ورقم االعتمادالت  اإلمضاء، الختم،  مدير المخبر  اسم المخبر 

  يبأ د  رابح لعو األدب العربي القديم و الحديث
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 مخابر البحث المشاركة 

 االعتمادالتاريخ ورقم اإلمضاء، الختم،  مدير المخبر اسم المخبر

/ / / 

/ / / 

/ / / 

  المتعاقدة في إطارفرق البحث PNR ET CNEPRU 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رقم المشروع عنوان مشروع البحث

صورة الشهيد في الشعر 

 الجزائري الحديث و المعاصر 

U11209014  2102 2101جانفي 

المثاقفة في النقدر العربي 

 الحديث 

 2102 2112نفي جا 

 ملحق -11

  وأعضاء لجنة التّكوين في الّدكتوراه. كويناتية للمسؤول عن التّ يرة الذّ السّ إرفاق 

  ّركاءفاقيات مع الشّ االت. 
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 عمار رجال: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة   2111دكتوراء دولة  :إصدار ريخوتا محص 

 : أدب مقارن و أجنبي صالتخص  

 أستاذ محاضر أ :تبةالر  

 أستاذ: الوظيفة

 المؤس سة األصلية: جامعة باجي مختار

 مقارن واجنبي  :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 :المنشورات الخمس األخيرة

 2112دور الجزائر في حياة أندريه جيد  -

 2112بية غوته و الثقافة العر -

 2101فاوست التاريخي و األسطوري  -

  2102األسطورة في أدب سعد هللا و نوش  -

  2102صورة الجزائر في أدب أندريه جيد  -
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 أحسن مزدور: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة   2117كتوراء دولة سنة د :إصدار وتاريخ محص 

 : نقد عربي قديمصالتخص  

 أستاذ التعليم العالي :تبةالر  

 أستاذ: الوظيفة

 المؤس سة األصلية:  جامعة باجي مختار

 :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 عضو مخبر األدب العربي القديم و الحديث كلية اآلداب  جامعة عنابة -

 رئيس مشروع البحث -

 ل جامعة عنابة خبير في مجلة التواص -

 :المنشورات الخمس األخيرة

  2100 – 22إشكالية االدب األنثوي المصطلح و تعدد األغراض مجلة التواصل عنابة  ع -

تطور مفهوم النظم في كتب اإلعجاز، مجلة دراسات في األصالة و المعاصرة عنابة مخبر األدب  -

  2101العربي القديم و الحديث العدد األول 

 2ائي في رواية الزلزال للطاهر وطار مجلة دراسات في األأصالة و المعاصرة ع حركة الرد الرو -

– 2100  

مجلة كلية  الشعرقراءة في التراث النقدي نظرية تلقي الشعر عند ابن طباطبا من خالل كتابه عيار  -

  2112 – 5اآلداب و العلوم اإلنسانية جامعة بسكرة العدد 

  2112 – 22احظية العدد مجلة التبيين الج الشعريةسلة المر -
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 السعيد بوسقطة: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة    2118دكتوراء دولة :إصدار وتاريخ محص 

 : أدب حديثصالتخص  

 أستاذ التعليم العالي:تبةالر  

 أستاذ: الوظيفة

 لية: جامعة باجي مختارالمؤس سة األص

 :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 أدب حديث -

 أدب معاصر -

 أدب جزائري -

 :المنشورات الخمس األخيرة

  2112مدارات جمالية في ديوان الظالل الشعرية ألدريس بوديبة  -

  2101النص الشعري بين التجربتين الفنية و الصوفية  -

النص األدبي و إشكالية القراءة دراسة سوسو نقدية ) قصة حين يبرعم الرفض ل إدريس بوديبة  (  -

2102  

  2102سيمائية التلقي في تراثنا النقدي  -

  2102دراسة سيميائية لقصيدة نشيد الجبار أو هكذا غنى برومتيوس للشابي  -
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 صفحة واحدة فقط()

  

 اسماعيل بن اصفية: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة   2117دكتوراء دولة  :إصدار وتاريخ محص 

 : أدب تمثيليصالتخص  

 أستاذ التعليم العالي  :تبةالر  

 أستاذ: الوظيفة

 المؤس سة األصلية: جامعة باجي مختار عنابة 

  :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 أدب حديث -

 دب معاصرأ -

 :المنشورات الخمس األخيرة

  2112داللة المكان و بعده الدرامي في مسرحية جميلة بوحيرد مجلة التواصل عنابة  -

  2100استلهام التاريخ في المسرح الشعري العربي مجلة التواصل  -

  2100النقد المسرحي العربي و االنفتاح على اآلخر مجلة عالمات  -

  2102في مسرحية بوغرطة مجلة األثر  قناع التاريخ و قضايا الثورة -

  2101الموروث التاريخي في المسرح الجزائري مجلة جوليات قالمة  -
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 محمد اسلوغة: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة   2118دكتوراء دولة  :إصدار وتاريخ محص 

 : االدب القديمصلتخص  ا

 أستاذ محاضر أ :تبةالر  

 أستاذ: الوظيفة

 المؤس سة األصلية:

 :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 األدب الجاهلي -

 األدب األموي و العباسي -

 األدب االندلسي -

 :المنشورات الخمس األخيرة

 إشكالية الشعر المذهبي الكميث األسدي أنموذجا  -

 شعر العربي القديممالمح الفكر المذهبي  في ال -

 الصورة الشعرية المركبة بين إمرىء  القيس و المرغث......  -

 البعدان الزماني و المكاني للقصيدة العربية القديمة
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 رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية واالستشارية -11

 كوين:عنــــوان الت  

 

 جنة العلمية للقسمالل  

 رأي وتأشيرة اللجنة العلمية :

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 ية )أو المعهد(المجلس العلمي للكل  

 رأي وتأشيرة المجلس العلمي:

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 عميد الكلية )أو مدير المعهد(

 رأي وتأشيرة العميد أو المدير:

 

 

 اريخ :التّ 

 

 

 الجامعة رئيس

 الجامعة: رئيسرأي وتأشيرة 

 

 

 اريخ :التّ 
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 لجامعات الش رق دوة الجهويةتأشيرة الن   -12
 كوين(لعرض التّ  لن هائيةسخة االن  في  تُمأل)
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 نماذج الملحقات
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 ل )محاضرات، ورشات، ملتقيات(البرنامج المفص  
 نشاط( لكلّ لة )بطاقة واحدة مفصّ 

 

 محضرات*  

 القصيدة الجزائرية القديمة  -

 التواصل التقافي بين المشرق و المغرب  -

 المثاقفة -

 المحلية و العالميةدب الجزائري بين األ -

 في المسرح الجزائري التجريب -

 النقد الجزائري  -

 بالفرنسية الناطق األدب الجزائري -
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 * ورشات

 د الطاهر رواينية ورشة السرديات بإشراف أ -

 

 د حنون ابي العيد دودو( بإشراف أ د عبد النجي ورشة األدب المقارن )تجربة -

 

 ضيرة الكنز النسائية( إشراف د/ ن) الكتابة  النسائيورشة األدب  -

 

 ورشة النقد و تحليل الخطاب بإشراف أ د على خفيف-
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  ندوات و ملتقيات 

 الندوات 

  علماء المسلمين الجزائريين الندوة حول الحركة األدبية خالل فترة جمعية 

 سيةندوة حول االدب الجزائري المكتوب بالفرن 

 الملتقيات 

 اإلبداعورة أول نوفمبر و ث 

 ان النقدميزالجزائري في  األدب 

 شعر  -

 نثر -

 إعالم -

   و دروها في إثراء الحركة الثقافية األدبيةالصحافة 
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 اتــاتفاقي

 رسالة نوايا نموذجية

 (معي نةسة جامعية مؤس  نص االتفاقية في حالة الشراكة مع )

 

 ................. :بـ كتوراه المعنونكوين في الدّ التّ  وصبخص الّشراكة علىموافقة  الموضوع:

 

المساعدة موافقتها على ب.......... .........جامعي(...............المركز ال)أو لهذه الوثيقة، تصّرح جامعة  اوفق

 .فترة تأهيله ، وذلك طيلةعالهأ لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّنعلى اإلشراف في التكوين 

 عبر:من  ذات التّكوين تلتزم بالمشاركة فيالجامعة )أو المركز الجامعي( إّن ف، وعليه

 ،المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرات المنظّمة في إطار التّكوين 

 ،المشاركة في لجان المناقشات 

  ّالوسائل البشرية والمادية. استغاللعاون في الت 

 

لإمضاء الشخص الم  :قانونا خو 

 

 الوظيفة:

 

 اريخ:لت  ا
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 رسالة نوايا نموذجية

 سة للقطاع المستخدم(عاون مع مؤس  حالة الت   نص االتفاقية في)

 

 

 ......كتوراه المعنون بـ: .................موافقة على الّشراكة بخصوص التّكوين في الدّ  :الموضوع

 .............................................. بـ : الخاص

في  كشريك ...............مرافقة جامعة..... .. بموافقتها على..................مؤّسسةلهذه الوثيقة، تصّرح  اوفق

 اله اهتماما منها بمحاور البحث المتضّمن لها.عكوين لنيل شهادة الّدكتوراه المبيّن أالتّ 

 :يما يأت ل دورنا في ويتمثّ  لمشروع ذات التّكوين، د انضمامنا ، نؤكّ وعليه

 .المشاركة في تحضير موضوع البحث 

  في إطار التكوين، في الملتقيات المنظمةالمشاركة 

 ينان المناقشات كمدعوّ ركة في لجّ المشا، 

  ،تحضير أطروحاتهم. في إطار طلبة الّدكتوراهاستقبال عملية ،قدر المستطاعتسهيل 

ينا في إطار شراكتنا في التّكوين قصد تحقيق مرتبطة بالمهام الموكلة إلالالمادية والبشرية   اإلمكانياتنوفّر 

 األهداف المسطّرة.

 قانونا: المخولخص إمضاء الش  

 

 :الوظيفة
 

 :التاريخ

 

 ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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 بطاقة تلخيص

 كتوراهلنيل شهادة الد  خاصة بالت كوين 
 

، كما يجب أن ُترفق ورئيس المجلس العلمي لهاالكّلية المعنية  يجب أن يؤّشر على هذه البطاقة كّل من عميد مالحظة:
 الجهوية لجامعات الّشرق. بمحاضر الّندوة

  ّجامعة باجي مختار عنابة    كلية:   اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعيةسة: ..المؤس 

 ..اللغة العربية و أدبهاالقسم................................ 

  :اللغة و األدب العربيالميدان 

  :األدب العربيالّشعبة 

  :األدب الجزائريعنوان التّكوين 

  السعيد بوسقطةلّقب(.لاومسؤول التّكوين: )االسم.................... 

   أستاد التعليم العالي الّرتبة....................................... 

 2102/2102 تاريخ أّول تأهيل

 2102/2102 سنة أّول تجديد

 10 المسّجلين في الّسنة األولىعدد الطّلبة 

 12 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثانية

 / عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثّالثة

 / عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الّرابعة

 01 العدد اإلجمالي للطّلبة المسّجلين

 / سنة التّجميد

 رــــــة الت أطيــفرق

 االسم واللّقب الّرتبة المؤّسسة األصليّة

 السعيد بوسقطة أ ت ع جامعة باجي مختار عنابة

 إسماعيل بن صفية أ ت ع جامعة باجي مختار عنابة

 أحسن مزدور أ ت ع جامعة باجي مختار عنابة

 عمار رجال أ محاضر أ جامعة باجي مختار عنابة

 محمد سلوغة أ محاضر أ جامعة باجي مختار عنابة

 
 تأشيرة رئيس المجلس العلمي للكل ية/للمعهد تأشيرة عميد الكل ية/مدير المعهد 


