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 انذٚثاجح:

فٙ انفضا  انثمافٙ انجضائش٘، ٔلذ جًغ تٍٛ انُضال  انثاسصج عًا يٍ األ يقطفٗ األؽشفُٚؼذّ 

، فٙ انقذافح كراترّيٍ خالل  ُضانٙاَخشط يثّكشا فٙ انًغؼٗ ان نؼًم انفكش٘.انٕطُٙ ٔا

ً  .انفاػم فٙ انذشكح انٕطُٛحٔدضٕسِ  ً عغٕٛثمافٛجّغذخ أػًانّ يؾشٔػا دٕل انجضائش كًجرًغ  ا

ٔكأّيح فٙ يشجؼٛاذٓا ٔيغاسْا انراسٚخٙ، ذهك األػًال انرٙ ذجًؼٓا ثالثح ثٕاتد: انثمافح، انًجرًغ 

ٔلذ سّكض فٛٓا ػهٗ انخقٕفٛاخ األَثشٔتٕنٕجٛح ٔاالجرًاػٛح نهٕٓٚح انجضائشٚح  ،ٔانراسٚخ

L’algérianité ،ٙيا ذجهّٗ تذّغّ األدتٙ ٔانُمذ٘، ٔكزنك ِشف ػُ ٔػًم ػهٗ ئتشاص يؼانًٓا، انر ْٕ

 كراتاذّ انُمذٚح.فٙ أؽؼاسِ ٔ

الخ انثمافٛح فٙ ح انرٙ عاًْد فٙ انؼًم انثٕس٘، ٔئنٗ انُخثح انفكشٚ األؽشفُٚرًٙ  ّٕ انرذ

نًثمفٍٛ ا خاّفاًيٍ اًُٚثم إًَٔرجْٕ ٔ ،عرماللذذٚثح انؼٓذ تاالانجضائش ان ؽٓذذٓاح انرٙ ٔانغٛاعٛ

ً يضدٔج انهغح ٔانثمافح  ذَْسِعٛانجضائشٍٚٛ انزٍٚ ذهمّٕا ذكُٕٚا ًَ ٔلذ ُػِشف  .(-Lesmédersiensٌٕ)ان

نفكشٚح ػهٗ ٔػّٛ ٔذؾٓذ يغٛشذّ انُضانٛح ٔا ،تذضيّ ٔدكًرّ ٔتانقشايح فٙ ذأدٚح يغإٔنٛاذّ

عرؾشافٛح فًٛا ذؼهّك تانرذذّٚاخ انكثشٖ انرٙ كاٌ ػهٗ يجرًؼّ سفؼٓا فادة سؤٚح افكاٌ  ،ٔانرضايّ

ش، خاّفح فٙ يجال انرشتٛح ٔانرؼهٛى ًِ  . تانخقٕؿ تؼذ ذذّشسِ يٍ انًغرؼ

 

 اإلؽكانٛح:
انًغائم اثاسج ػذد يٍ ئنىانُضانٛح ٔ انفكشٚحاألؽشف ُغؼٗ فٙ ْزا انٕٛو انذساعٙ دٕل يغٛشج عٔ

ئصا  انٕضغ ٕيٕالفّ رًٕلؼاذٓتٔ،حيرثّقشفكشِ كًثمف يهرضو ٔسجم عٛاعذرؼهّك أعاعاً تأتؼاد 

 .نغٛاعاخ انرٙ ذّى اَرٓاجٓاإانجضائش تؼذ االعرمالن ػشفرّانز٘ ٔاالجرًاػٙ انثمافٙ 

يُطهماذّ انفكشٚح نُرغا ل ػٍ انطٕٚم انٕلٕف ػهٗ انًذطاخ انٓايح فًٛغاسِ كًا عُذأل 

ؼهًَفٙ ذاسٚخ انجضائش انثمافٙ. انؼٕايم انرٙ عاًْد فٙ ذكُّٕٚ ٔتشٔصِ  ٔػٍ ٔيشجؼٛرّ انثمافٛح، ًَ  ك

 

 



 األْذاف:
فٙ انشؤٚح انرٙ َمهرٓا ٔفٙ ٔفٙ خطاتٓا، ٔفٙ ذّٕجٓٓا،  األؽشفػًالذٕألػهًٛفرخ َماػ  -  

 يذاْا االجرًاػٙ.

 .ْزا انًثمف انًُاضم  ػُذ انثادثٍٛ انجضائشٍٚٛذذذٚذ انقٕسج انرٙ اسذغًد ػٍ  -      

ئذادح انًجال نهرٕافم انفكش٘ تٍٛ انجٛم انجذٚذ يٍ انثادثٍٛ ٔجٛم يٍ انًفكشٍٚ كاٌ نٓى  -      

 انذٔس انشٚاد٘ فٙ ذاسٚخ انجضائش انثمافٙ.

 انًذأس: 
،ْٙ ذٕجٛٓٛح ًذأسيجًٕػح يٍ انانهجُح انؼهًٛح  ذمرشحم ئثشا  انُماػ دٕل ْزِ انًغائٔلقذ 

 غٛش دقشٚح:

 األؽشف: يغٛشج ٔيٕالف -

 انُضال ٔاالنرضاو نذٖ األؽشف -

 انراسٚخ، انًجرًغ ٔاألّيح فٙ فكش األؽشف -

 انُمذٚح كراتاخ األؽشف انؾؼشٚح ٔ -

 األؽشف: يثمف فٙ أسٔلح انغٛاعح -

 خطاب األؽشف دٕل انهغح ٔانثمافح -

 األؽشفلشا اخ فٙ أػًال  -

 ٔانًشجؼٛاخ فٙ كراتاخ األؽشف انجضائشٚح انٕٓٚح -

 :انٕٛو انذساعٙ ذُظٛى

 ذٛض٘ ٔصٔ، سئٛظ جايؼح يٕنٕد يؼًش٘  تٕدِ أدًذ انشئٛظ انؾشفٙ: أ.

ذٛض٘ ،اٜداب ٔانهغاخ جايؼح و.يؼًش٘ ػًٛذ كهّٛح أ.د يٕعٗ ئيشاصٌ:انًؾشف ػهٗ انٕٛو انذساعٙ

 ٔصٔ

 سئٛغح انٕٛو انذساعٙ: د. َقٛشج ػؾٙ يذٚشج يخثشانرًثالخ انفكشٚح ٔانثمافٛح: ئتذاع، ذٕافم، َمذ  

 د. كشًٚح عانًٙ:سئٛغحانّهجُحانؼهًٛح

 

 د. صْٛح طشادح انًُّغك انؼاو نهٕٛو انذساعٙ:

 

 

 :عرؾاسٚحأػضا  انهّجُح اال 

 2جايؼح انجضائش...........خٕنح طانة اإلتشاًْٛٙ. د.أ -

 2جايؼح انجضائش......... ٔدٛذ تٍ تٕػضٚض. دأ -

 ذٛضٕٚصٔ،جايؼح يٕنٕد يؼًش٘......... ٔطانثؼهجٛحأ. د.أ -

 ذٛضٕٚصٔ،جايؼح يٕنٕد يؼًش٘......... دغُٛح خشدٔعٙ. د.أ-

 2جايؼح انجضائش............ أو انغؼذ يخراس أ.د دٛاج -

 جايؼح يٕنٕد يؼًش٘،  ذٛضٕٚصٔ أ.د يقطفٗ دسٔاػ...........

 فالح ػثذ انمادس.......... جايؼح يٕنٕد يؼًش٘،  ذٛضٕٚصٔ أ.د

 أػضا  انهّجُح انؼهًٛح:

 د. صْٛح طشادح......... جايؼحيٕنٕديؼًش٘، ذٛضٕٚصٔ

 جايؼحيٕنٕديؼًش٘، ذٛضٕٚصٔ.........كشًٚحعانًٙ. د -

 جايؼحيٕنٕديؼًش٘، ذٛضٕٚصٔ.......... َقٛشجػؾٙ. د -

 ػثذ انشدًاٌ يٛشج، تجاٚحجايؼح ........ كًٛهح ٔاذٛكٙ. د -

 د. َادٚح لادج ........... جايؼحيٕنٕديؼًش٘، ذٛضٕٚصٔ

 تٕصسٚؼح، انًذسعحانؼهٛانألعاذزج........... فاصٚحذٛمشؽح. د-

 د. انَٕاط ؽؼثاَٙ......... جايؼحيٕنٕديؼًش٘، ذٛضٕٚصٔ

 شٔاٌ........... جايؼحيٕنٕديؼًش٘، ذٛضٕٚصٔتد. انقادق 

 2د. صكٛح ٚذٛأ٘......... جايؼح انجضائش

 ؽشٔط انًؾاسكح:



 أٌ ُٚذسج انثذث ضًٍ انًذأس انًذذّدج.-

 أٌ ٚكٌٕ انثذث أفٛال نى ٚغثك َؾشِ أٔ ذمذًّٚ فٙ يهرمٛاخ أٔ َذٔاخ ػهًٛح أخشٖ.-

 .كهًح 300أاّل ٚرجأص انًهخـ -

 ففذح. 12ففذح ٔأاّل ٚمم ػٍ 20أاّل ٚرجأص َـ انًذاخهح -

فٙ َٓاٚح  12ٔانرًٓٛؼ تًماط  14SimplifiedArabicذكرة َقٕؿ انًذاخالخ تًماط -

 انثذث.

 ( يغ عٛشج راذٛح  فٙ ففذح ٔادذج.Wordانًهخـ فٙ يهف يشفك )تقٛغح ُٚشعم  -

 غٛح/ ئَجهٛضٚح(.فشَانهغح األجُثٛح)غح انؼشتٛح، ٔانهغح األياصٚغٛح ٔنغاخ انٕٛو انذساعٙ: انه-

 labo.lric@ummto.dz انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ: ذشعم انًهخقاخ ػثش-

 0664238691ٔ   0554761967نالذقال انٓاذفٙ: 

 

 

 

 

 :ْايحيٕاػٛذ 

 .7277أكتوبر  72: انٕٛو انذساعٙ ػمذ ذاسٚخ -
 2022عثرًثش15: انًهخقاخ العرالو أجم آخش  -

 .7277أكتوبر  20: انًمثٕنح انًهّخقاخ انشدّػهٗ ذاسٚخ -

 7277أكتوبر  02 :انًهخـ لثٕل تؼذ انًذاخالخ العرالو آجم آخش -

 .7277أكتوبر  72: انًمثٕنح انًذاخالخ ػهٗ انّشدّ  ذاسٚخ  -
 انًغًغ انجايؼٙ، جايؼح يٕنٕد يؼًش٘، ذٛض٘ ٔصٔ: انٕٛو انذساعٙ ػمذ يكاٌ -

 

 يذٚشج انًخثش:
 ػؾٙ َقٛشج
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