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تال ُّ صىص املطحع
ّ
 ى

ىفُصي ضكم  .1
ّ
صي ًحّسز  2003أوث  23املؤّضخ في  279-03املطػىم الخ

ّ
مهام الجامعت واللىاعس الخاصت ال

 (.47إلى  43)املىاز، املعّسل واملخّممبدىظُمها وػيرها

..... والصي ًحّسز اللائمت الاػمُت ألعظاء املجلؽ العلمي اللطاض ضكم ............ املؤّضخ في ....................... .2

 .... .................. يلُتل

طة ألامين العام ضكم  .3
ّ
  .2019زٌؼمبر  25املؤّضدت في  1500مصه
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 وجىصُاجه لجامعتالعلمي ل املجلؽ آضاءمجاالث 

-03اإلاشظىم الخىفُزي سكم  مً 21اإلاادة  خعبًبذي املجلغ العلمي للجامعت آساءه وجىصُاجه على الخصىص، 

 فُما ًأحي:اإلازوىس أعاله، و  ،2003أوث  23اإلاإّسخ في  272

ً والبدث للجامعت .1 ت واإلاخعذدة العىىاث للخيٍى ؼاث العىٍى
ّ
 ،املخؼ

ع ئوشاء أو حعذًل أو خّل اليلُاث واإلاعاهذ وألاكعام، وعىذ الاكخظاء، اإلالحلاث ووخذاث البدث  .2 مشاَس

 ومخابش البدث،

 بادل والخعاون العلمي الىػني والذولي،بشامج الخ .3

ً والبدث للجامعت، .4  خصائل الخيٍى

 الاكخصادًت، –بشامج ششاهت الجامعت مع مخخلف اللؼاعاث الاحخماعُت  .5

 بشامج الخظاهشاث العلمُت للجامعت، .6

 أعمال جثمين هخائج البدث، .7

ع اكخىاء الىزائم العلمُت والخلىُت. .8  خصائل ومشاَس

لترح جىحيهاث ظُاظاث  البدث والىزائم العلمُت والخلىُت للجامعت. ٍو

بذي س   ًه في وّل اإلاعائل ألاخشي راث الؼابع العلمي البُذاغىجي والعلمي التي ٌعشطها علُه سئِعه.أٍو
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I-  أشغال زوضة ً  املجلؽ العلميكائمت الحاطٍط

 1املجلؽ العلميأعظاء  .1

لب الّطكم
ّ
 إلامظاء الّصفت الاػم والل

  عمُس اليلُت أد.حُاللي بً ٌشى 1

مت مىصىس  2   ضئِؽ املجلؽ العلمي لليلُت د.هٍش

  هائب العمُس امليلف بما بعس الخسضج و البحث العلمي د.الشُخ كاض ي 3

  هائب العمُس امليلف بالبُساغىحُا د.خىُم بىغاصي  4

  ضئِؽ كؼم ألازب العطبي د.ظعُذاإلاىشوم 5

  ضئِؽ كؼم الفىىن  أ.همال عبذ الاله  6

حي 7   ضئِؽ اللجىت العلمُت للؼم ألازب العطبي د.ملُىت فٍش

  ضئِؽ اللجىت العلمُت للؼم الفىىن  د.خذًجت بىمعلىن 8

ذ 9   ممثل أػاجصة كؼم ألازب العطبي د.هجاة بىٍص

خىوي 10 مت ٍص   ممثل أػاجصة ألازب العطبي د.هٍش

  ممثل أػاجصة كؼم الفىىن  د.هاحش ششقي 11

  ممثل ألاػاجصة املؼاعسًً لليلُت شخمًأ.خاج علي عبذ ال 12

  ممثل ألاػاجصة املؼاعسًً لليلُت أ.بلبشير أمين 13

ت الفىُت أد.خُفشي هىال 14   مسًط مذخبر الجمالُاث البصٍط

ت و ألازبُت في الجعائط أد.خاج علي عبذ اللادس 15   مسًط مذخبر السضاػاث اللغٍى

16    

17    

18    

19    

...    

 

                                                           
1

 المجلس العلمي لجامعة...........................الّذي يحّدد القائمة االسميّة ألعضاء ......................المؤّرخ في .... ......رقم وفقاً للقرار 
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 .، هظًطا لىفاءتهمفي أعماله ملؼاعسجه املجلؽ العلمي الصًً ًىىن كس اػخسعاهم ألاشخاص .2

لب الّطكم
ّ
 إلامظاء / هُان الاهخماء الّصفت الاػم والل

  هائب ضئِؽ اللؼم ملابعس الخسضج غىل شهشصاد 1

2    

...    

 

بىن عً  املجلؽ العلميأعظاء  .3 ُّ  الّسوضة أعمالاملخغ

لبالاػم و  الّطكم
ّ
 الّصفت الل

1   

2   

3   

...   
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II-  املجلؽ العلميحسول أعمال زوضة 

 

 . الذهخىساهلجان اإلاىاكشت في  اإلاصادكت على  .1

ً أػشوخاث  اإلاصادكت على حعذًل  .2  . الذهخىساه عىاٍو

 ئحاصة ألامالي والحىامل البُذاغىحُت . .3

 دساظت ملترخاث لخىظُم أوشؼت علمُت.  .4

  .مخفشكاث .5
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III-   اث م  2املجلؽ العلميزوضة  مالأعجٍط

لطت ضكم 
ّ
 ملُسان ألازب العطبي. لجان املىاكشت في السهخىضاه املصازكت على:  01الى

 

 ضكم 
ّ
  01عطض امللف

م"لجىت مىاكشت دهخىساه علىم، للؼالبت  واإلاىظىمت بـ: "ساهً اللغت ؤلاعالمُت  بين الفصحى ، "بلجُاللي مٍش

ت، اللىىاث الفظائُت الجضائش  ُّ تي جخيىن مً في جخصص اللعاهُاث الخؼبُلُت. و "  -همىرحا–ٍت والعام
ّ
ال

 ألاعظاء آلاجُت أظماؤهم:

 

 الصفت اإلاإظعت الّشجبت اظم وللب ألاظخار )ة(

 سئِعا حامعت معخغاهم أظخار خاج علي عبذ اللادس

 مششفا وملّشسا حامعت معخغاهم أظخار خىُفي بً هاصش

 ىا مىاكشاعظ 1حامعت وهشان  أظخار أخمذ مععىد

 عظىا مىاكشا حامعت جلمعان أظخار والي دادة عبذ الحىُم

 عظىا مىاكشا حامعت ظُذي بلعباط أظخار هىس الذًً صباس

مت خىوي هٍش  عظىا مىاكشا حامعت معخغاهم -أ–أظخارة مداطشة  ٍص

 

ىصُت: 
ّ
 الّطأي والخ

 بلجُاللي"، للؼالبت علىم دهخىساهأػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

م  "، واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله. مٍش

م اإلاىظىم ب: " علىهما صادق املجلغ العلمي لليلُت  واكع اللغت  كبىل ملال الؼالبت بلجُاللي مٍش

، دٌعمبر 01العذد ، 00ؤلاعالمُت في ؤلاعالم الجضائشي" الصادس بمجلت اإلاىسور، حامعت  معخغاهم، املجلذ 

 م2020

 

 ضكم 
ّ
  02عطض امللف

عش في الحُاة ، "عِعاث كذوس ظعذ"دهخىساه علىم، للؼالب أػشوخت لجىت مىاكشت 
ّ
واإلاىظىمت بـ: "أزش الش

ت اإلاغاسبُت  تي جخيىن مً ألاعظاء  جخصص هلذ كذًم.في  " -دولت اإلاشابؼين واإلاىخذًً أهمىرحا–الفىٍش
ّ
وال

 آلاجُت أظماؤهم:

 

                                                           
2

 .دول أعمااللّدورةيُحّدد عدد النّقاط وفقاً للنّقاط الُمدرجة ضمن ج
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 الصفت مإظعت الّشجبت للب ألاظخاراظم و 

 سئِعا حامعت معخغاهم أظخارة خيرة مياوي 

 مششفا وملّشسا حامعت معخغاهم أظخار هىس الّذًً دخماوي

 عظىا مىاكشا حامعت معخغاهم -أ–أظخارة مداطشة  عائشت ًؼى

 عظىا مىاكشا حامعت شلف أظخار عمش بىكمشة

 ىاكشاعظىا م حامعت جلمعان أظخار دمحم ظعُذي

 عظىا مىاكشا 1حامعت وهشان  أظخار هىس الّذًً صسادي

   

ىصُت:  
ّ
 الّطأي والخ

عِعاث كذوس " ، للؼالبعلىمدهخىساه أػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

 "، واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله.  ظعذ

، اإلاىظىم بـ: "عِعاث كذوس ظعذ"لال الؼالب وعذ باليشش إلاكبىل  علىُت هما صادق املجلغ العلمي لليل

ت  " ُّ الزي ظُصذس بمجلت " -الشعش اإلاغاسبي أهمىرحا–حمالُاث الؼبُعت وجأزيرها في الّصىاعت البُاه

 .1ظُمُائُاث حامعت وهشان 

 

 
ّ
  03ضكم  عطض امللف

واإلاىظىمت بـ: "مهاساث " باهي بذسة"ت ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت جأظِغ لجىت مىاكشت 

 ، في مششوعالخىاصل في حعلُمُت اللغت العشبُت فهم اإلاىؼىق وإهخاحه في اإلاشخلت اإلاخىظؼت أهمىرحا"

تي جخيىن مً ألاعظاء آلاجُت أظماؤهم: لعاهُاث جؼبُلُت.
ّ
  وال

 الصفت اإلاإظعت الّشجبت اظم وللب ألاظخار )ة(

 سئِعا امعت معخغاهمح أظخار خاج علي عبذ اللادس

 مششفا وملّشسا حامعت جلمعان أظخار ظعُذي دمحم

 عظىا مىاكشا الىعامت-اإلاشهض الجامعي أظخار كُؼىن أخمذ

 عظىا مىاكشا حامعت معخغاهم -أ–أظخارة مداطشة  بً ًمُىت صهشة

 عظىا مىاكشا حامعت معخغاهم -أ–أظخار مداطش  مجاهذ عبذ اللادس

 عظىا مىاكشا حامعت معخغاهم -أ–مداطش  أظخار معمش عبذ هللا

 

 الّطأي و 
ّ
 : ىصُتالخ

باهي "، للؼالبت الؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

 "، واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله. بذسة
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ؼالبت باهي بذسة اإلاىظىم ب: "مهاساث الخىاصل على كبىل ملال الهما صادق املجلغ العلمي لليلُت 

بمجلت  اللغىي في حعلُم اللغت العشبُت ، هفاءة فهم اإلاىؼىق وإهخاحه الجُل الثاوي أهمىرحا" الصادس

 م2012، دٌعمبر 04، العذد 05اإلاىسور، حامعت  معخغاهم، املجلذ 

 

 ضكم 
ّ
   04عطض امللف

م"للؼالبت  ،الؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت لجىت مىاكشت  ب في ، "مضاس مٍش واإلاىظىمت بـ: "حمالُاث الخجٍش

تي جخيىن مً ألاعظاء آلاجُت أظماؤهم: هلذ أدبي خذًث ومعاصش.في مششوع  شعش عبذ اللادس سابحي"
ّ
 وال

 

 الصفت مإظعت الاهخماء الّشجبت اظم وللب ألاظخار )ة(

 سئِعا حامعت معخغاهم أظخار مضاسي عبذ اللادس

 مششفا وملّشسا حامعت معخغاهم أظخار ذبىػاحين ظعُ

 عظىا مىاكشا حامعت معخغاهم أظخار مداطش "أ" كىفي أخمذ

 عظىا مىاكشا حامعت معخغاهم أظخار بً صوسة عبذ الشخمان

 عظىا مىاكشا حامعت ظُذي بلعباط أظخار مىصىسي مصؼفى

 عظىا مىاكشا 1حامعت وهشان  أظخار بلحُت ػاهش

 

ىصُت: 
ّ
 الّطأي والخ

 مضاس"، للؼالبت الؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

م"، واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله.   مٍش

م اإلاىظىم بـ:   علىهما صادق املجلغ العلمي لليلُت  ب الحساثي في كبىل ملال الؼالبت مضاس مٍش "الخجٍط

ت: عبس  اللازض ضابحي أهمىشحا"اللصُسة  هالم، حامعت غليزان، -، الصادس بمجلت لغتالعطبُت الجعائٍط

 .2021، حاهفي 01، العذد 07املجلذ 

 

 ضكم 
ّ
   05عطض امللف

إػهاماث املىػىمت بــ " ،"شُخي حبِب" ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت جأظِغ لجىت مىاكشت 

تالفً الدشىُلي في الحفاظ على ا هلس الفىىن في مششوع:  ،"-زضاػت جحلُلُت هلسًت -لهىٍت الجعائٍط

تي جخيىن مً ألاعظاء آلاجُت أظماؤهم: الدشىُلُت.
ّ
 وال

 حامعت الاهخماء الصفت الاػم و الللب

مت  حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم ضئِؼا أ.ز مىصىض هٍط

 زٌؽ/ مؼخغاهمحامعت عبس الحمُس بً با مشطفا و ملطضا ز. شطقي هاحط 
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 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مىاكشا ز. كجال هازًت

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مىاكشا ز. بىمؼلىن دسًجت

ؽ   حامعت حُاللي الُابؽ/ ػُسي بلعباغ عظىا مىاكشا أ.ز كطكىة إزَض

 ًس/ جلمؼانحامعت ابى بىط بللا عظىا مىاكشا أ.ز بلبشير عبس الطظاق

 

ىصُت: 
ّ
 الّطأي والخ

 شُخي" ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

 "، واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله. خبِب

ت فيملال مىظىم ب علىهما صادق املجلغ العلمي لليلُت  الفً الدشىُلي  : مالمح الهىٍت الجعائٍط

/ 70املجلذ -، حامعت معخغاهمحمالُاثاإلايشىس بمجلت الجعائطي والاػدشطاقي إبان الاحخالل الفطوس ي 

 .0707 -70العذد

 

1.  
ّ
   06ضكم  عطض امللف

جىظُف واملىػىمت بــ " ،"صابط هىان"، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت جأظِغ لجىت مىاكشت 

تي جخيىن مً   الفىىن الخطبُلُت.في مششوع:  ، -"لفً الدشىُلي الجعائطي الفىىن الخطبُلُت في جأصُل ا
ّ
وال

  ألاعظاء آلاجُت أظماؤهم:

 حامعت الاهخماء الصفت الاػم و الللب

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم ضئِؼا أ.ز إبطاهُم أحمس

 مؼخغاهمحامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/  مشطفا و ملطضا ز. بً ػاحت بً عبس هللا 

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مىاكشا ز. كجال هازًت

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مىاكشا ز. شطقي هاحط

 1حامعت أحمس بً بلت/ وهطان  عظىا مىاكشا أ.ز ععوظ بىعمط 

 حامعت ابي بىط بللاًس/ جلمؼان عظىا مىاكشا أ.ز بلبشير عبس الطظاق

 
ىصُت: 

ّ
 الّطأي والخ

صابش"،  "هىان ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

 واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله. 

ىُلي : الخصىٍط إلاػالمي وججلُاجه في الفً الدشملال مىظىم ب علىهما صادق املجلغ العلمي لليلُت 

، جصذس عً مخخبر  خىاس الحىاض الثلافياإلايشىس بمجلت الجعائطي مً دالل مىمىماث هاشمي عامط، 

 .2021 -72/ العذد10املجلذ -الحظاساث والخىىع الثلافي وفلعفت العلم/ حامعت معخغاهم
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 ضكم 
ّ
   07عطض امللف

واملىػىمت بــ  ،"ازي دلُللبُع اله " ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت جأظِغ لجىت مىاكشت 

ت" تي جخيىن  الفىىن الخطبُلُت.في مششوع:  ،"حمالُاث الخصمُم املعماضي في العماضة إلاػالمُت الجعائٍط
ّ
وال

  مً ألاعظاء آلاجُت أظماؤهم:

 حامعت الاهخماء الصفت الاػم و الللب

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم ضئِؼا أ.ز حُفطي هىال

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم مشطفا و ملطضا ت صحطاوي ز. بً حلُم

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مىاكشا ز. كجال هازًت

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مىاكشا ز. بىعسة حؼِىت

 1حامعت أحمس بً بلت/ وهطان عظىا مىاكشا أ.ز ععوظ بىعمط 

 حامعت ابي بىط بللاًس/ جلمؼان عظىا مىاكشا أ.ز ططشاوي بلحاج

 
 الّطأي و  .2

ّ
 ىصُت: الخ

 "لبُع ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

 الهادي خلُل"، واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله. 

: حمالُاث جصمُم الىحسة العدطفُت في العماضة لال مىظىم بم علىهما صادق املجلغ العلمي لليلُت 

 -70/ العذد01املجلذ -، جصذس عً حامعت غشداًتالىاحاث للبحىث والسضاػاثاإلايشىس بمجلت إلاػالمُت 

0707. 

 

 ضكم 
ّ
   08عطض امللف

اء " ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت جأظِغ لجىت مىاكشت  ىمت بــ املىػ ،"عبس هللا ثاوي ظهٍط

اكع الخىاصل " ت واللُم الخظمُيُت في الفُلم اللصير وجأثيرها على املخللي عبر مى الطػائل البصٍط

تي وال جلىُاث الخللي في فىىن العطض.في مششوع:  ،".لملاضبت ػُمُائُت ألفالم الهاجف الىلا -الاحخماعي

  جخيىن مً ألاعظاء آلاجُت أظماؤهم:

 هخماءحامعت الا  الصفت الاػم و الللب

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم ضئِؼا أ.ز ملُاء مطجاض هفىس ي

 أ.ز فائعة أػعس ظضهىوي 

 

 

 

 أ.ز حُفطي هىال

 مشطفا و ملطضا

 مشطفا مؼاعسا

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم

 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم
 بازٌؽ/ مؼخغاهم حامعت عبس الحمُس بً مؼاعس مشطف أ.ز حُفطي هىال

مت زأ.  حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مىاكشا مىصىض هٍط

 حامعت ابي بىط بللاًس/ جلمؼان عظىا مىاكشا أ.ز هازًت بىللسام

 1حامعت أحمس بً بلت/ وهطان عظىا مىاكشا أ.ز بىعمط ععوظ 
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 حامعت عبس الحمُس بً بازٌؽ/ مؼخغاهم عظىا مسعىا ز.عِس ي أحمس

 
ىصُت: 

ّ
 الّطأي والخ

عبذ " ، للؼالبالؼىس الثالثدهخىساه أػشوخت مىاكشت صادق املجلغ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت 

اء  "، واإلاشاس ئليها في الجذول اإلازوىس طمً عشض اإلالف أعاله.  هللا زاوي صهٍش

ت للفُلم  : اللُم الخظمُيُت في الطػائلملال مىظىم ب علىهما صادق املجلغ العلمي لليلُت  البصٍط

، آفاق ػِىمائُتاإلايشىس بمجلت أهمىشحا،-اللصير: ملاضبت ػُمُائُت ألفالم الهاجف الىلال لفُلم إلادىة

 .0700 -70/ العذد70املجلذ -0حامعت وهشان

 

لطت ضكم 
ّ
ً أػشوخاث  حعذًلاإلاصادكت على :  02الى  الذهخىساه لعىاٍو

 
ّ
 : 01ضكم  امللف

الث )ل. م. د(: شعبت صادق املجلغ العلمي لليلُت 
ّ
ىس الث

ّ
ً ألاػشوخاث في مششوع دهخىساه الؼ على حعذًل عىاٍو

ت  لبت آلاجُت أظماؤهم:2021-2020دساظاث لغٍى
ّ
 م للؼ

 الخذصص املشطف العىىان الجسًس عىىان ألاططوحت الاػم والللب

بطزازي عبس 

 الطحمان

الؼُاحت اللغىٍت 

واللغت الؼُاحُت، 

كطاءة في املشهس 

الؼُاحي اللغىي 

 في الجعائط

اللغت الؼُاحُت 

والؼُاحت اللغىٍت، 

كطاءة جساولُت في 

املشهس اللغىي 

 الؼُاحي في الجعائط

 لؼاهُاث جطبُلُت غىل شهطظاز

 مىمً هجاة

ت الصّ  ُّ ىاعت املعجم

ت  ُّ بين العطب

ؼاوي وألازبي
ّ
 الل

ت  ُّ الّصىاعت املعجم

ت الحسًثت بين  ُّ العطب

ؼاوي وألازبي
ّ
 الل

خىوي هٍط  لؼاهُاث جطبُلُت متٍظ

 ضكُم أحمس

إلاشيالُت 

املصطلحُت في 

هج املعاز املىا

، املطحلت هخابتها

 الابخسائُت أهمىشحا

إشيالُت املصطلح في 

مظان منهاج اللغت 

العطبُت )مطحلت 

إلاصالح في الطىض 

 الابخسائي أهمىشحا(

 بىطُبت حلىل 
حعلُمُت اللغت 

 العطبُت
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لطت ضكم 
ّ
 ي والحىامل البُذاغىحُت .حاصة ألامالإ:  03الى

س هجاة، املىػىم بـ:  صازق املجلؽ العلمي  -1 ً لخلُُم مطبىع ألامالي للسهخىضة بىٍظ على حعُين دبيًر

لس العطبي اللسًم،" للّؼىت ألاولى حصع مشترن.
ّ
 "ألامالي في ملُاغ الى

ً لخلُُم مطبىع ألامالي للسهخىض بً ظوضة عصازق املجلؽ العلمي  -2 بس الطحمً، على حعُين دبيًر

املىػىم بـ: "ألامالي في ملُاغ املساضغ ألازبُت العطبُت الحسًثت واملعاصطة،" للّؼىت ألاولى ماػتر، 

 جذّصص ألازب الحسًث واملعاصط 

ً لخلُُم مطبىع ألامالي للسهخىض لحؼً ضطىان املىػىم بـ:  -3 صازق املجلؽ العلمي على حعُين دبيًر

 اق" للؼىت الثالثت زضاػاث أزبُت."ألامالي في ألازب العطبي والاػدشط 

ى فاطمت املىػىم بـ:  -4 ً لخلُُم مطبىع ألامالي للسهخىضة حٍط صازق املجلؽ العلمي على حعُين دبيًر

 "محاططاث في املساضغ اللؼاهُت" للؼىت الثاهُت لِؼاوؽ ل.م.ز جذصص زضاػاث لغىٍت.

ً لخلُُم مطبىع الحامل البصازق املجلؽ العلمي  -5 ُساغىجي للسهخىضة مذخاضي على حعُين دبيًر

عط،" للّؼىت ألاولى حصع مشترن.
ّ
 ًمُىت، املىػىم بـ: "محاططاث في ملُاغ العطوض ومىػُلى الش

ً لخلُُم ألامالي للسهخىض بً ظوضة عبس الطحمان، مللُاغ  -6 صازق املجلؽ العلمي على حعُين دبيًر

 صص زضاػاث أزبُت.الىص ألازبي الحسًث واملعاصط، امللسم للؼىت الثاهُت لِؼاوؽ جذ

صازق املجلؽ العلمي على هخاب السهخىض بً ظوضة عبس الطحمان املىػىم بـ: "جحلُل الخطاب ألازبي  -7

الحسًث واملعاصط"، هظطا لخطابم مظمىن الىخاب مع املحخىي البُساغىجي مللُاغ جحلُل 

 الخطاب.

ت الفظاء في صازق املجلؽ العلمي على هخاب السهخىض بً ظوضة عبس الطحمان املىػىم  -8 بـ: "شعٍط

الىلس الطوائي املغاضبي املعاصط )املفهىم والخحىالث("، هظطا لخطابم مظمىن الىخاب مع املحخىي 

 البُساغىجي مللُاغ الشعط املغاضبي كظاًاه واججاهاجه الفىُت.

ت العىىان في الشعط  -9 صازق املجلؽ العلمي على هخاب السهخىضة مؼىين حؼيُت املىػىم بـ: "شعٍط

ت.الج  عائطي املعاصط"، هظطا لخطابم مظمىن الىخاب مع املحخىي البُساغىجي مللُاغ الشعٍط
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صازق املجلؽ العلمي على هخاب السهخىض كىفي أحمس املىػىم بـ: "مظاهط إلاعجاظ البُاوي في اللطآن  -10

م  "، هظطا لخطابم مظمىن الىخاب مع املحخىي البُساغىجي مللُاغ –اللصص همىشحا  –الىٍط

 ظ والبالغت اللطآهُت.إلاعجا

 

ً ملصازق املجلؽ العلمي لليلُت على  .1  املىػىمت "للسهخىضة شطقي هاحط،طبىعت آمالي حعُين دبيًر

 " لطلبت الؼىت الثاهُت ماػتر جذصص ػِىما وثائلُت. أهىاع الفُلم الىثائلي

ً ملصازق املجلؽ العلمي لليلُت على  .2  ملىػىمت "اللسهخىضة شطقي هاحط،طبىعت آمالي حعُين دبيًر

ى" لطلبت الؼىت الثالثت لِؼاوؽ جذصص زضاػاث ػِىمائُت.   جلىُاث هخابت الؼِىاٍض

ً ملصازق املجلؽ العلمي لليلُت على   .3  املىػىمت "للسهخىضة كجال هازًت،طبىعت آمالي حعُين دبيًر

 وضشت الفىىن الدشىُلُت" لطلبت الؼىت أولى ماػتر جذصص هلس الفىىن الدشىُلُت. 

ً مللؽ العلمي لليلُت على صازق املج .4  املىػىمت "للسهخىضة كجال هازًت،طبىعت آمالي حعُين دبيًر

 الفً الحسًث" لطلبت الؼىت أولى لِؼاوؽ حصع مشترن الفىىن. 

ً ملصازق املجلؽ العلمي لليلُت على  .5  املىػىمت "لسهخىض عِس ي أحمس،اطبىعت آمالي حعُين دبيًر

اث فً إلادطاج املؼطحي" لطلبت ال  ؼىت أولى ماػتر جذصص هلس العطض املؼطحي. هظٍط

ً ملطبىعت صازق املجلؽ العلمي لليلُت على مطبىعت  .6  لسهخىض عِس ي أحمس،اآمالي حعُين دبيًر

ر املؼطح اللسًم" لطلبت الؼىت أولى لِؼاوؽ حصع مشترن الفىىن.  املىػىمت "  جاٍض

 

لطت ضكم 
ّ
 زضاػت ملترحاث لخىظُم أوشطت علمُت.:  04الى

 
ّ
 : 01ضكم  امللف

صادق املجلغ العلمي لليلُت على ػلب جىظُم ًىم دساس ي مىظىم بـ: "حعلُمُت اللغت العشبُت بين اإلاىاهج 

 م.2022الخعلُمُت واإلاىاهج العلمُت الحذًثت" لألظخار بً عائشت خعين، الزي ظِىظم شهش ماي 

 : 02امللف ضكم 
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م الفني وجذاعُاث العىإلات/ ملخلى وػنجىظُم ح صادق املجلغ العلمي لليلُت على ملتر  ي مىظىم ب: الدعٍى

ملذم مً ػشف: د. بً عذة خاج دمحم. )فشكت بدث الخؼاب الجمالي للمإظعاث الثلافُت في الجضائش، الخابعت 

ت.( أهخىبش  ت في اإلاماسظاث الفىُت الجضائٍش   م.0700ملخخبر الجمالُاث البصٍش

 

 مخفّطكاث

 ػلب جثبُذ أظاجزة اليلُت آلاجُت أظماؤهم :ىل صادق املجلغ العلمي لليلُت على كب 

ُب 
ّ
سجبت أظخار  في بً عذة خاج دمحم-ظىس ي مهذي-عماسي أبىبىش الصذًم -بلجُاللي خيرة–بىكشغ الؼ

خ: -ب-معاعذ   بعذ أن اظخىفىا مذة جشبصهم )ظىت بعذ الخعُين(.  10/03/2022ابخذاء مً جاٍس

  

 ؤلاششاف اإلالذم مً ػشف ألاظخار بً ٌشى الجُاللي على صادق املجلغ العلمي لليلُت على ػلب جىاصل ع ً

 أػشوخت الذهخىساه )ل.م.د( للؼالب بعلاسي عبذ هللا لفائذة ألاظخار خمىدي دمحم. 

  صادق املجلغ العلمي على ػلب الخىاصل عً الاششاف اإلالذم مً ػشف ألاظخار خاج علي عبذ اللادس، على

 لهادي، لفائذة ألاظخار بىغاصي خىُم.أػشوخت الذهخىساه للؼالب كىمُذي عبذ ا
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IV- املجلؽ العلميزوضة  أشغال دالصت 

 

لت بجذول أعمال الّذوسة .1
ّ
 آلاساء والخىصُاث اإلاخعل

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) ................................................... 

4) ................................................... 

5) ................................................... 

 

 

 آساء وجىصُاث أخشي  .2

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) ................................................... 

 

 

 

 

 

 

           

 

 ضئِؽ املجلؽ العلمي

ىكُع(
ّ
 )الاػم والللب والخ

 واجب الجلؼت

 )الاػم والللب والخىكُع(


