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 اإلَساٍَّح نعضائشٌّح نهّذساساخ اانًعّهح
 ، انعضائشتّهح، أؼًذ تٍ /1ًْ يعّهح عهًٍّح يؽّكًح ذصذسْا ظايعح ْٔشاٌ

ذٓذف ْزِ انًعهح إنى َشش انثؽٕز ٔ انذساساخ فً يعال انعهٕو كم سرح أشٓش، 

اإلَساٍَح انًخرهفح، ٔذشعٍع انثاؼصٍٍ عهى َشش يقاالذٓى انعهًٍح، ٔإتشاص إتذاعاذٓى 

تًا ٌخذو انثؽس انعهًً فً انعضائش، نُرساْى فً تعس انُٓضح انعهًٍح نهثالد انرً 

 .ًْ تؽاظح إنٍٓا تًا ٌٕاكة انرغٕساخ انعهًٍح، ٔخذيح انعهى ٔاإلَساٍَح

 تاإلسٓاياخ انعهًٍح نعًٍع (انًعهح انعضائشٌح نهذساساخ اإلَساٍَح) ٔذشّؼة 

: انثاؼصٍٍ يٍ داخم انٕعٍ ٔخاسظّ، فً يعاالخ انعهٕو اإلَساٍَح تعًٍع فشٔعٓا

 ،(....انفقّ، األصٕل، انعقٍذج، انؽذٌس، انرفسٍش، انقشاءاخ) :انذساساخ اإلساليٍح/1

انسٍشج انُثٌٕح، انراسٌخ اإلساليً، انعهٕو ٔانفٌُٕ عُذ ) :انؽضاسج اإلساليٍح

انقذٌى، انٕسٍظ، انؽذٌس،  ): تكم ذخصصاذّ: انراسٌخ/ (...انًسهًٍٍ، األعالو

انصؽافح انًكرٕتح، ):  اإلعالو ٔاالذصال/انقذًٌح ٔاإلساليٍح اَشاس  - (انًعاصش

. عهى انٕشائق ٔانًكرثاخ- (.....انصؽافح االنكرشٍَٔح

ًّ انقذٌى  األدبانعضائشّي،األدب ) : ٔيعاالذّ  األدب انعشتً تكّم فشٔعّ/2  انعشت

ًّانؽذٌس ٔانًعاصشٔ ًّ،األدب انّشعث / ..انّسًٍٍائٍّاخ، انّسشدٌّاخ (،ٔاألدب انعانً

 (..انعشتٍّح، انعاّيح، انرغثٍقٍح، انّرذأنٍّح، انغشتٍّح، انًقاسَح، انعشفاٍَّح): انّهساٍَّاخ

انّصٕذٍاخ، انّذساساخ انّصشفٍّح ): انًسرٌٕاخ انّهساٍَّح ٔيعاالذٓا ٔيٕضٕعاذٓا

ذعهًٍٍّح /(...ٔانُّؽٌّٕح، انًععًٍّح ٔصُاعح انًعاظى، انّذالنح، األسانٍة انثالغٍّح

ًّ/انّهغاخ ٔانًُاْط انّرعهًٍٍّح، ذعهًٍٍّح انّهغح انعشتٍّح نهُّاعقٍٍ تغٍشْا  انُقذ األدت

ًّ ًّ، َقذ يسشؼ  : تًخرهف يعاالذٓاانفٌُٕ/انقذٌى، انؽذٌس، ٔانًعاصش، َقذ سًٍٍُائ

ٍّ انّشسىانًسشغ، اإلخشاض )  .....(انسًٍُائً، انفٌُٕ انّرشكٍهٍّح، انًٕسٍقى، ف

   .                                  (..........انّرشظًح انّرؽشٌشٌّح، انّشفٌّٕح، انّسًعٍّح انثصشٌّح، انقإٍََّح ):  انرشظًح/3
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ٌشظى يٍ انثاؼصٍٍ انشاغثٍٍ فً َشش تؽٕشٓى فً ْزِ انًعهح االنرضاو 

: تانقٕاعذ انرانٍح

  أٌ ذكٌٕ انذساساخ نى ٌسثق َششْا يسثقا 

 فًٍا ٌهًيصهحانرقٍذ تانششٔط انعهًٍح ٔانًُٓعٍح انًغهٕتح فً انُشش ٔانًد : 

 سقى  اسى انًؤنف، عُٕاٌ انكراب، داس انُشش، يكاٌ انُشش،: تانُسثح نهكرة

 .انغثعح، سُح انُشش، سقى انصفؽح

 اسى صاؼة انًقال، عُٕاٌ انًقال، عُٕاٌ انًعهح، يكاٌ : تانُسثح نهًعهح

 .انعذد، سُح انُشش، سقى انصفؽح انُشش،

 ِاسى انًؤنف، عُٕاٌ انشسانح، اسى ٔنقة : سسانح ياظسرٍش أٔ دكرٕسا

ياظسرٍش، انرخصص، انعايعح، انذٔنح، سقى /انًششف، سسانح دكرٕساِ

 .انصفؽح

 اسى  عُٕاٌ انًذاخهح، اسى انًرذخم،: تانُسثح نثؽس فً أعًال يهرقى أٔ يؤذًش

 .ذاسٌخ ٔيكاٌ االَعقاد انًؤسسح انًُظًح، يهرقى،/يؤذًش

  انعُٕاٌ اإلنكرشًَٔ  صاؼة انًقال، عُٕاٌ انًقال،: تانُسثح نًشاظع االَرشَد

 .كايال، ذاسٌخ انرصفػ، ٔذٕقٍد األخز عٍ ْزا انًٕقع

 يع ذشظًح . ذكرة األعًال تانهغح انعشتٍح، االَعهٍضٌح، انفشَسٍح، االسثاٍَح

يهخص انُص إرا كرة تانهغح انعشتٍح إنى انهغح االَعهٍضٌح، ٔإرا كرة تغٍشْا 

 .  ٔإنى اإلَعهٍضٌحٌرشظى إنى انعشتٍح

  ذكرة انٕٓايش فً كم صفؽح، يع ٔضع قائًح نهًصادس ٔانًشاظع فً آخش

 .انًقال

 ٌكرة انًقال تصٍغح انٕسد((wordتانهغح انعشتٍح  خظ  Traditional arabic 

 Times new  فً انٓايش، ٔتانهغح األظُثٍح خظ 13 فً انًرٍ 16ٔٔتؽعى 

roman  فً انٓايش12فً انًرٍ 16ٔتؽعى . 

 ذقم عذد صفؽاخ كم تؽس تًا فٍٓا انٕٓايش ٔقائًح انًصادس ٔانًشاظع  ال

 . صفؽح20 صفؽح، ٔال ذضٌذ عٍ 15ٔانًالؼق عٍ 

 ٔال ٌعثش عٍ سأي انًعهح. يا ذُششِ انًعهح ٌعثش عٍ سأي صاؼة انًقال فقظ. 

 ٍٍذخضع انًقاالخ نهرؽكٍى انسشي يٍ عشف خثشاء يخرص. 

  انثشٌذ االنكرشًَٔعثشذشسم انًقاالخ     :mare@univ-oran1.dz 


