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 الت كوين قر  م -1

 طبيعة الت كوين 1-1

 تأهيل 

 2013 - 2012نة األولى للتّأهيل: السّ                ×      إعادة تأهيل 
 أهيل: ........نة األولى للتّ السّ    تجميد.............................. 

 عنوان الت كوين 1-2

 اللسانيات العربية
 

1الفرع
*
  

2الفرع
*
  

3الفرع
*
  

 تمأل هذه الخانات في حالة تضّمن التّكوين لعّدة فروع.*

 محل  الت أهيل المؤس سة 1-3

 القسم ية/ المعهدالكل   سةالمؤس  
 

    جامعة باجي مختار 

  - عنابة -

 

 

كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية واالجتماعية

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 ت كوينلميدان وشعبة ا 1-4

الميدان
1

عبة   الش 

 علوم اللسان اللغة واألدب العربي 

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT   
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صات رالمالماستر  تخص   طلب فتح الت كوين ةبر 

 عنوان ماستر
 هادة فيلين على الش  عات عدد المتحص  توق  

 عقب السنة الجامعية الجارية

 15 العربي علوم اللسان

 15 المعجمية العربية

 15 اللغة العربية والسياحة

 15 النقد وتحليل الخطاب

 15 اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية

صات الماستر  -3 لة سةخارج المؤس  من تخص   ()ثالثة على األقل   المشاركة في المسابقة حق   المخو 

 عنوان الماستر

 

 

 

 على األكثر(اثنان االختبارات الكتابية )اختباران  -4

 المقاييس: 7-1

 .: ساعتانةالمدّ و 01: المعامل، المدارس اللسانيةقياس األّول: الم

 .: ساعتانةلمدّ او 01: ، المعاملالنظرية اللسانية العربيةاس الثّاني: المقي

 الش روط البيداغوجية لاللتحاق: 7-2

 الترتيب في الدفعة. -

 دراسة الملف )المسار الدراسي + السيرة والسلوك(. -

 التخصص في الماستر: علوم اللسان العربي أو اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية ، أو تحليل الخطاب -

 االختبار الكتابي. -

 كوينالت   وصف -5

 اللسانيات العربية كوين:التّ عنوان 

 محاور البحث

العربي في اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقيةتقويم المنجز اللساني   

بية في المدارس اللسانية العربيةأثر المدارس اللسانية الغر  

ساني العربيأثر الترجمة في تحديد مستويات تلقي الخطاب الل  

 إشكالية المصطلح اللساني العربي

 عالقة التراث باللسانيات المعاصرة 
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 كوينالت   برنامج

 (فيقّدم برنامج كّل شعبة على حًدة ، وفي حالة تضّمن التكوين ُشعبا عّدةشاطاتبالملحق تفاصيل النّ  تُرفق)

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

     محاضرات محاضرات محاضرات
   ورشة ورشة   ورشات

   ملتقى ملتقى   ملتقيات

أعمال شخصية 

 لطالب الّدكتوراه

 عرض
 أعمال

 عرض

 أعمال

 عرض

 أعمال

 عرض

 أعمال

 عرض

 أعمال

أعمال عرض  

       قاتمتفرّ 

 كوينفي الت   ونلاألشخاص المتدخ   -6

فة قباالسم والل    شاططبيعة الن   الص 
 تنشيط ندوات أستاذ عطوي محمد الهادي

 تنشيط ندوات أستاذ سليمة بونعيجة راشدي

 تنشيط ندوات أستاذ منصريوسف 

 تنشيط ندوات أستاذ عبد السالم شقروش

 الد ولية و/أو : االت فاقيات الوطنيةركاءالش   -7
 فاقيات بالملحق(االتّ  ترفق) 

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

/ 

 أطير العلميفريق الت   -8

 المؤس سة األصلية  صالتخص   تبةالر   قباالسم والل  

 عنابة -جامعة باجي مختار  اللسانيات محاضر أأ.  عمر لحسن

 النحو العربي التعليم العاليأ.  محمد كراكبي
 عنابة –جامعة باجي مختار 

 عنابة –جامعة باجي مختار  اللسانيات التعليم العاليأ.  رابح بوحوش

 عنابة –جامعة باجي مختار  النحو العربي محاضر أأ.  كمال عطاب

 عنابة -جامعة باجي مختار  اللسانيات محاضر أأ.  مرابط زهية
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 محل  تأدية الت كوينمخبر ال 

 اريخ ورقم االعتمادالت  اإلمضاء، الختم،  مدير المخبر  اسم المخبر 

 88رقم  2000جويلية  أ.د. مختار نويوات مخبر اللسانيات واللغة العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 مخابر البحث المشاركة 

 التاريخ ورقم االعتماداإلمضاء، الختم،  مدير المخبر اسم المخبر

   

   

   

  المتعاقدة في إطارفرق البحث PNR ET CNEPRU 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رقم المشروع عنوان مشروع البحث

الدرس اللساني الجزائري: دراسة 
 وببلوغرافيا

U0112010 01/01/2011 31/12/2014 

التنوع الداللي والمعجمي في الخطاب 
 الشعري الجزائري الحديث

U01120110018 01/01/2012 31/12/2014 

المصطلحات اللغوية والحضارية عند 
 مالك بن نبي

U01120120095 01/01/2011 31/12/2014 

بعنوان : معجم تحليلي  PNRمشروع 

 غة العربيةالبلمصطلحات علوم ال
   

 ملحق -9

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

  ّركاءفاقيات مع الشّ االت. 
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 رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية واالستشارية -10

 اللسانيات العربية               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   -11
 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 
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 اللسانيات العربية : عنوان التكوين

 

، حيث سيخصص السداسيان لتكوين في الدكتوراهالثالث لتتنوع النشاطات التي سيقوم بها الطلبة خالل السنوات 

تتناول المحاور العامة التي يدور حولها ، األساتذة المشاركون في التكويناألول والثاني لسلسلة من المحاضرات يقدمها 

رة التساؤالت التكوين , غير أن هذه المحاضرات ال تتم بشكل تقليدي ، بل سيشارك فيها الطلبة ، ألنها تعّد بمثابة إثا

الكبرى التي سيناقشها الطلبة في أطروحاتهم . ولذلك ، فإن كل هذا البرنامج المقترح يعد تحضيرا نظريا وتطبيقيا لهؤالء 

ساعة  15الطلبة الذين تم اختيارهم إلنجاز أطروحات الدكتوراه في اللسانيات العربية ، وال يجب أن تتجاوز المحاضرة 

ساعة ، في حين  45لمحاضرات الثالث األولى على السداسي األول ، ليبلغ الحجم الساعي في السداسي ، حيث توزع ا

 ساعة .  60يبلغ عدد المحاضرات في السداسي الثاني أربع محاضرات ، ليكون الحجم الساعي 

كما نقترح إنجاز ورشات وملتقيات ، حيث تخصص الورشات لعرض أعمال الطلبة ومناقشتها وتقويمها ، في 

أن الملتقيات تخصص لمناقشة الموضوعات التي عرضها األساتذة في المحاضرات ، فيتم خاللها نقاش عام يدلي  حين

 فيه الجميع برأيه ، أو ربما يكلف الطلبة بإعداد عروض فردية حول هذه الموضوعات. 

 

 : المدارس اللسانية العربيةاألولى ة حاضرعنوان الم

 :المـحــــاور

 اللسانية .مفهوم المدرسة  -
 هل هناك مدارس لسانية عربية ؟ -
  الوظيفيةالمدرسة  -
  البنيويةالمدرسة  -
  التوليدية التحويليةالمدرسة  -

 : ةحاضرالهدف من الم
تقدم المادة على شكل ملتقى مصغر ، حيث يشارك الطلبة في تقديم المادة ، إما بشكل مباشر عن طريق العروض 

باشر ، من خالل الحوار الذي يدور في القسم بينهم وبين األستاذ المكلف أو والبحوث المصغرة ، وإما بشكل غير م

 األساتذة . ويتمكن الطالب بعد تقديم المادة من تحقيق ما يلي:

 توسيع المدارك المتعلقة بموضوع المادة . -1
 خلق ميل نحو موضوع بدقة يتم اعتماده لمشروع بحث في الدكتوراه. -2
 1بقا : يتم تحديدها عن طريق معايير االلتحاق المحددة في المنشور رقم الكفاءة والمعرفة المطلوبة مس -3

 المشار إليه أعاله.
 

 :  مستويات البحث اللسانيالثانية ة حاضرعنوان الم

 المـحــــاور : 

 المحور األول : المستوى الصوتي  -
 المحور الثاني : المستوى الصرفي  -
 المحور الثالث : المستوى النحوي  -
 المحور الرابع : المستوى الداللي  -
 المحور الخامس : المستوى المعجمي -
 المحور السادس : المستوى البالغي  -
 المحور السابع : المستوى التداولي  -
 المحور الثامن : المستوى السيميائي -

 :ةحاضرالهدف من الم

بشكل مباشر عن طريق العروض  تقدم المادة على شكل ملتقى مصغر ، حيث يشارك الطلبة في تقديم المادة ، إما

والبحوث المصغرة ، وإما بشكل غير مباشر ، من خالل الحوار الذي يدور في القسم بينهم وبين األستاذ المكلف أو 

 األساتذة . ويتمكن الطالب بعد تقديم المادة من تحقيق ما يلي:
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 توسيع المدارك المتعلقة بموضوع المادة . - 1
 تم اعتماده لمشروع بحث في الدكتوراه.خلق ميل نحو موضوع بدقة ي - 2
المشار  1الكفاءة والمعرفة المطلوبة مسبقا : يتم تحديدها عن طريق معايير االلتحاق المحددة في المنشور رقم  - 3

 إليه أعاله.
 

 : المصطلح والمصطلحيةالثالثة ة حاضرعنوان الم

 اور :المـحـ     

 الطبيعة والمفهوم             -المحور األول 

 موضوع العلم  -المحور الثاني 

 المصطلح : داللة واشتقاقا  -المحور الثالث 

 آليات توليد المصطلحات  -المحور الرابع 

 المحور الخامس : من إشكاليات المصطلح اللساني 

 الوحدة المعجمية والوحدة المصطلحية  -المحور السادس 

 المؤسسات المصطلحية في العالم العربي  -المحور السابع 

 المصطلح وصناعة المعجم المختص  -المحور الثامن 

 :ةحاضرالهدف من الم

تقدم المادة على شكل ملتقى مصغر ، حيث يشارك الطلبة في تقديم المادة ، إما بشكل مباشر عن طريق العروض 

من خالل الحوار الذي يدور في القسم بينهم وبين األستاذ المكلف أو والبحوث المصغرة ، وإما بشكل غير مباشر ، 

 األساتذة . ويتمكن الطالب بعد تقديم المادة من تحقيق ما يلي:

 توسيع المدارك المتعلقة بموضوع المادة . - 1
 خلق ميل نحو موضوع بدقة يتم اعتماده لمشروع بحث في الدكتوراه. - 2
المشار  1قا : يتم تحديدها عن طريق معايير االلتحاق المحددة في المنشور رقم الكفاءة والمعرفة المطلوبة مسب - 3

 إليه أعاله.
 

 المبادئ واألعالم : البحث اللساني المغاربي :الرابعة ة حاضرعنوان الم

 المـحــــاور :         

 المحور األول : البحث اللساني في تونس : المبادئ واألعالم . -
 اللساني في المغرب : المبادئ واألعالم . المحور الثاني : البحث -
 المحور الثالث : البحث اللساني في ليبيا : المبادئ واألعالم . -
 المحور الرابع : البحث اللساني في الجزائر : المبادئ واألعالم . -

 :ةحاضرالهدف من الم

ل مباشر عن طريق العروض تقدم المادة على شكل ملتقى مصغر ، حيث يشارك الطلبة في تقديم المادة ، إما بشك

والبحوث المصغرة ، وإما بشكل غير مباشر ، من خالل الحوار الذي يدور في القسم بينهم وبين األستاذ المكلف أو 

 األساتذة . ويتمكن الطالب بعد تقديم المادة من تحقيق ما يلي:

 توسيع المدارك المتعلقة بموضوع المادة . - 1
 اعتماده لمشروع بحث في الدكتوراهخلق ميل نحو موضوع بدقة يتم  - 2
المشار  1الكفاءة والمعرفة المطلوبة مسبقا : يتم تحديدها عن طريق معايير االلتحاق المحددة في المنشور رقم  - 3

 إليه أعاله.
 

 : اللسانيات والتراث العربي الخامسة ة حاضرعنوان الم

 المـحــــاور :     

 العربي . المحور األول : لمحة عن البحث اللساني -
 المحور الثاني : البحث اللساني العربي واللسانيات . -



 
14 

 المحور الثالث : مستويات البحث اللساني العربي :  -
 المستوى الصوتي -

 المستوى الصرفي  -

 المستوى النحوي  -

 المستوى الداللي -

 المستوى المعجمي -

 المستوى البالغي  -

 :ةحاضرالهدف من الم

ملتقى مصغر ، حيث يشارك الطلبة في تقديم المادة ، إما بشكل مباشر عن طريق العروض تقدم المادة على شكل 

والبحوث المصغرة ، وإما بشكل غير مباشر ، من خالل الحوار الذي يدور في القسم بينهم وبين األستاذ المكلف أو 

 األساتذة . ويتمكن الطالب بعد تقديم المادة من تحقيق ما يلي:

 المتعلقة بموضوع المادة .توسيع المدارك  - 1
 خلق ميل نحو موضوع بدقة يتم اعتماده لمشروع بحث في الدكتوراه. - 2
المشار  1الكفاءة والمعرفة المطلوبة مسبقا : يتم تحديدها عن طريق معايير االلتحاق المحددة في المنشور رقم  - 3

 إليه أعاله.
 

 اللسانية: منهجية البحث في العلوم السادسة ة حاضرعنوان الم

 المـحــاور :     

 هذه المادة لها جانبان ، جانب نظري وجانب تطبيقي :

 المحور األول : المفاهيم اللسانية واالصطالحية       

 المحور الثاني : منهج البحث عند القدامى     

 المقارن( . –التقابلي  –التاريخي  –المحور الثالث : مناهج البحث اللساني ) الوصفي      

 المحور الرابع : تقنيات البحث وإعداد البحوث والتحقيق .     

 خصوصيات الكتابة العلمية. -المحور الخامس      

 أنماط الكتابة العلمية. -         

 تقنيات الحجاج واإلقناع  -تقنيات التفسير والتعليل  -التعريف والوصف  -تقنيات كتابة المقال :  - 

 العلمي ) دراسة في بنية الفهارس لنماذج من بحوث علمية (بناء البحث  -      

تقنيات كتابة أجزاء  -التصميم العام للبحث )التبويب وضبط العناوين(  -األهداف  -تقنيات كتابة البحث :  - 

 البحث )مقدمة البحث وتقديم الفصول وكتابة الخاتمة( 
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 اتــاتفاقي

 رسالة نوايا نموذجية

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

 

 اللسانيات العربية :بـ كتوراه المعنونكوين في الدّ التّ  بخصوص الّشراكة علىموافقة  الموضوع:

لنيل المساعدة على اإلشراف في التكوين على  موافقتهب اللسانيات واللغة العربيةصّرح يلهذه الوثيقة،  اوفق

 .فترة تأهيله ، وذلك طيلةعالهأ الّدكتوراه المبيّنشهادة 

 عبر:من  ذات التّكوين تلتزم بالمشاركة فيالجامعة )أو المركز الجامعي( فإّن ، 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 

 

 مدير المخبر الوظيفة:

 

 2014/  02/  20 اريخ:الت  
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 عمر لحسن: لل قباو االسم

ل عليها آخر شهادة  2010دكتوراه دولة ، مارس  :إصدار وتاريخ محص 

 اللسانيات : صالتخص  

 أستاذ محاضر " أ " :تبةالر  

 أستاذ ورئيس مشروع الدكتوراه: الوظيفة

 عنابة -جامعة باجي مختار  المؤس سة األصلية:

 النحو العربي –علم الداللة  –المعجمية  –الترجمة  –اللسانيات  :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 :الخمس األخيرةالمنشورات 

، بمقال  2010، الفصل الثالث  76مجلة بناة األجيال ، نقابة المعلمين ، دمشق )سوريا( ، العدد  - 1

 عنوانه : داللة اإلبل في شعر الخنساء .

، السداسي الثاني  27مجلة اللغة العربية ، يصدرها المجلس األعلى للغة العربية ، الجزائر ، عدد  - 2

 عنوانه: الحرب وأدواتها في شعر الخنساء .، بمقال  2011

 2012سنة  2عدد  9مجلة الجزيرة للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة الجزيرة )السودان( مجلد  - 3

 بمقال عنوانه المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون في ضوء اللسانيات المعاصرة .  

 .2013، الجزائر  Edif 2000ترجمة كتاب " عدالة عجيبة : القضاة في حرب الجزائر " ، دار  – 4

: ، بمقال عنوانه 2013، سنة  30دد ، المجلس األعلى للغة العربية ، الجزائر ، عمجلة اللغة العربية – 5

 المصطلحات الحضارية في اللغة العربية .
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 الت كوين مشارك في لكل  اتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 محمد كراكبي: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة  . 1998جوان  10 دكتوراه دولة بتاريخ : :إصدار وتاريخ محص 

 : اللسانيات صالتخص  

 التعليم العاليأستاذ  :تبةالر  

 أستاذ : الوظيفة

 عنابة -المؤس سة األصلية: جامعة باجي مختار 

 النحو العربي – اللسانيات :العلمية المشتغل فيها المجاالت

 :المنشورات الخمس األخيرة

 . 2003خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني ، دار هومة ، الجزائر  –  1

 . 2008بنية الجملة ودالالتها في األدب الكبير البن المقفع ، عالم الكتب الحديث ، األردن  – 2

اللسانيات والجهود الصرفية والنحوية عند الخليل )تأليف مشترك مع رابح بوحوش( ،  – 3

 . 2011منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية ، أفريل 

استثمار اللسانيات في قراءة النص الشعري ، مجلة الموقف األدبي ، اتحاد الكتاب العرب ،  – 4

 . 2003، سنة  392دمشق  ، العدد 

أثر التحليل اللغوي التركيبي في شعر اإللياذة لمفدي زكريا ، مجلة اللسانيات واللغة العربية ،  – 5

 . 2014، جانفي  09مخبر اللسانيات واللغة العربية ، العدد 
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 رابح بوحوش: لل قبااالسم و

ل عليها شهادةآخر   . 1998جوان  10 دكتوراه دولة بتاريخ : :إصدار وتاريخ محص 

 : اللسانيات صالتخص  

 أستاذ التعليم العالي :تبةالر  

 أستاذ : الوظيفة

 عنابة -المؤس سة األصلية: جامعة باجي مختار 

 الشعريات -األسلوبيات  –اللسانيات  :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 :الخمس األخيرةالمنشورات 

 م .2004األسلوبيات وتحليل الخطاب ، مديرية النشر ، جامعة عنابة  - 1

 م  2006اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري ، دار العلوم للنشر الحجار عنابة  - 2

، التراكيب اللسانية في الخطاب الشعري ) تطبيقات على النظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي (  - 3

 م .2007مكتبة اآلداب القاهرة 

 م2007اللسانيات وتحليل النصوص ، عالم الكتب الحديث أربد األردن  - 4

 م .2008اللسانيات وعلوم اللغة العربية ، مديرية النشر جامعة عنابة  - 5
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 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 يوسف منصر: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة  2013/  06/  18دكتوراه بتاريخ :  :إصدار وتاريخ محص 

 : اللسانيات صالتخص  

 " ب " أستاذ محاضر :تبةالر  

 أستاذ : الوظيفة

 عنابة -المؤس سة األصلية: جامعة باجي مختار 

 البالغة العربية –علم الداللة  – اللسانيات :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 :المنشورات الخمس األخيرة

من مشاريع الخطاب اللساني المغاربي : الذخيرة اللغوية العربية أنموذجا، مجلة اللسانيات واللغة  -1

 جامعة عنابة. ،ت مخبر اللسانيات واللغة العربيةمنشورا، 2006، ديسمبر 2العدد: العربية،

 2007 ،19العدد جامعة عنابة ،  "التواصل"،مجلة  الخطاب اللساني المغاربي: -2

واقع التمارين اللغوية في الكتاب المدرسي بالجزائر بين النظري والتطبيق: الكتاب المدرسي في  -3

 ،2007 منشورات مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المنظومة التربوية الجزائرية،

 الجزائر.

للمجلس األعلى للغة العربية : مجلة "أبوليوس "، المركز الجامعي سوق الجهود المصطلحية  -4

 .2008 أهراس، العدد األول،

 .2008الجاحظ في الخطاب اللساني العربي، مجلة "كلية اآلداب"، جامعة بسكرة،  -5

 

 

 

 

 

 



 
20 

 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

  

 عبد السالم شقروش: لل قبااالسم و

ل عليها آخر شهادة  2013/  06/  19 دكتوراه دولة بتاريخ : :إصدار وتاريخ محص 

 : اللسانيات صالتخص  

 أستاذ محاضر :تبةالر  

 أستاذ : الوظيفة

 عنابة -المؤس سة األصلية: جامعة باجي مختار 

 البالغة العربية –علم الداللة  –علم األصوات  –اللسانيات  :المجاالت العلمية المشتغل فيها

 :المنشورات الخمس األخيرة

بة لسانيات واللغة العربية جامعة عناأعمال ملتقى اللغة العربية والمصطلح، منشورات مخبر ال -1

2006. 

 2006، هرمنيوطيقا الخطاب الصوفي ، 1مجلة التصوف مخبر جامعة الجزائر، العدد  -2

العربية، مخبر اللسانيات واللغة العربية، البحث اللساني العربي بين المرجعية مجلة اللسانيات واللغة  -3

 . 2007،  3التراثية واإلجرائية الحداثية جامعة عنابة، العدد 

 ، العنوان تعليم اللغة العربية في أقسامها.2007، سنة  16مجلة بناة األجيال، العدد  -4

سي، منشورات مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة أعمال الملتقى الوطني حول الكتاب المدر -5

 . 2010العربية ، الجزائر 
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 بطاقة تلخيص

 كتوراهلنيل شهادة الد  خاصة بالت كوين 
 

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

 
 

  ّكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية:  الكلّية/المعهد عنابة -جامعة باجي مختار سة: المؤس 

 قسم اللغة العربية وآدابها:  القسم 

  :اللغة واألدب العربيالميدان  

  :علوم اللسانالّشعبة  

  :اللسانيات العربيةعنوان التّكوين  

  أستاذ محاضر " أ " : الّرتبة  عمر لحسن لّقب(لاومسؤول التّكوين: )االسم 

 2013 -  2012 تاريخ أّول تأهيل

 2104 – 2013 سنة أّول تجديد

 08 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة األولى

 04 عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثانية

 - الطّلبة المسّجلين في الّسنة الثّالثةعدد 

 - عدد الطّلبة المسّجلين في الّسنة الّرابعة

 12 العدد اإلجمالي للطّلبة المسّجلين

 - سنة التّجميد

 : رــة الت أطيـفرق

 المؤّسسة األصليّة الّرتبة االسم واللّقب

 عنابة –جامعة باجي مختار  أستاذ محاضر " أ " عمر لحسن

 عنابة –جامعة باجي مختار  أستاذ التعليم العالي كراكبيمحمد 

 عنابة –جامعة باجي مختار  أستاذ التعليم العالي رابح بوحوش

 عنابة –جامعة باجي مختار  أستاذ محاضر " أ " كمال عطاب

 عنابة –جامعة باجي مختار  أستاذ محاضر " أ " زهية مرابط

 عنابة –جامعة باجي مختار  " بأستاذ محاضر "  يوسف منصر

 عنابة –جامعة باجي مختار  " بأستاذ محاضر "  عبد السالم شقروش

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


