
 جامعة محـمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

 كلية اآلداب واللغات

 البــالغــة
  

 انًإنف انؼُٕاٌ  القيــــــــــد رقم

 شفٛغ انغٛذ انثٛاَٙ :سؤٚح تالغٛح َمذٚح انرؼثٛش 80.1/01

 شفٛغ انغٛذ انثالغحانؼشتٛح ٔأسعطٕ فٍ انمٕل تٍٛ 80.1/02

 ػٛذ عؼٛذ َٕٚظ انجًانٙ فٙ انمشآٌ انكشٚى انرصٕٚش 80.1/03

 اإلياو ػثذ انماْش انجشجاَٙ أعشاس انثالغح 80.1/04

 آيال فٕص٘ دمحم أيٍٛ ػهى انثٛاٌ ذطثٛماخ فٙ 80.1/05

 عؼذ عهًٛاٌ دًٕدج انؼشتٛح انثالغح 80.1/06

 دمحمستٛغ انؼشتٛح ػهٕو انثالغح 80.1/07

80.1/08T3 سعًٙ ػهٙ ػاتذ انؼشتٛح:ػهى انثذٚغ يغشدح انثالغح 

80.1/09T1 سعًٙ ػهٙ ػاتذ انؼشتٛح :ػهى انثٛاٌ يغشدح انثالغح 

80.1/10T2 سعًٙ ػهٙ ػاتذ انؼشتٛح:ػهى انًؼاَٙ يغشدح انثالغح 

 اتٍ عُاٌ انخفاجٙ عش انفصادح 80.1/11

 يذًٕد انغٛذ دغٍ انًصهٗ فٙ أعًاء هللا انذغُٗ أعشاس انًؼاَٙ 80.1/12

 يذًٕد انغٛذ دغٍ انهغٕٚح فٙ اٜداب انمشآَٛح انًؼاَٙ 80.1/13

 انغٛذ أدًذ ػثذ انغفاس ئعاليٛح : انُص انمشآَٙ ٔضشٔ سج انرفغٛش دساعاخ 80.1/14

 ػثذ انشدًاٌ ػهٙ انٓاشًٙ انؼشتٛح:سؤٚح َظشٚحذطثٛمٛح ذذسٚظ انثالغح 80.1/15

انًؼاَٙ-انثٛاٌ-ذٛغٛش انثالغح:انثذٚغ  انٕافٙ فٙ 80.1/16  دًذ٘ انشٛخ 

 ػاطف فضم دمحم انؼشتٛح انثالغح 80.1/17

 يذًٕد انغٛذ شٛخٌٕ انرًصٛم انثٛاَٙ َظشاخ فٙ 80.1/18

 صالح فضم ٔػهى انُص تالغح انخطاب 80.1/19

 أدًذ دغٍ صثشج األعرؼاس٘ ٔانذساعاخ انثالغٛح انرفكٛش 80.1/20

 انضيخشش٘   انثالغح أعاط 80.1/21

 ٕٚعف أتٕ انؼذٔط انثالغح انؼشتٛح يذخم ئنٗ 80.1/22

 شكش٘ انًثخٕخ انثالغٙ االعرذالل 80.1/23

80.1/24 
اإلػجاص انمشآَٙ فٙ أعهٕب انؼذٔل ػٍ انُظاو انرشكٛثٙ انُذٕ٘ ٔ 

 انثالغٙ
 دغٍ يُذٚم انؼكٛهٙ

 أدًذ انٓاشًٙ جٕاْش انثالغح فٙ انًؼاَٙ ٔ انثٛاٌ ٔ انثذٚغ   80.1/25

 انششٚف انجشجاَٙ انًطٕل ششح ذهخٛص يفراح انؼهٕو انذاشٛح ػهٗ 80.1/26

 عذش عهًٛاٌ ػٛغٗ ػهى األعهٕتٛح ٔانثالغح انؼشتٛح انًذخم ئنٗ 80.1/27

 ػثذ انؼضٚض ػرٛك انؼشتٛح :ػهى انثذٚغ فٙ انثالغح 80.1/28

 ػثذ انؼضٚض ػرٛك انؼشتٛح :ػهى انثٛاٌ فٙ انثالغح 80.1/29



 ػثذ انؼضٚض ػرٛك انؼشتٛح :ػهى انًؼاَٙ فٙ انثالغح 80.1/30

انًؼاَٙ-انثٛاٌ -انثذٚغ   : ػهٕو انثالغح 80.1/31   دمحمأدًذ لاعى 

 ػثذ انؼضٚض ػرٛك انثٛاٌ ٔانثذٚغ- ػهى انًؼاَٙ 80.1/32

 يغؼٕد تٕدٔخح فٙ انثالغح انؼشتٛح  انجًانٛح ػُاصش انٕظٛفح 80.1/33

 ػضٚض ػذياٌ انثالغح انؼشتٛح ٔ انُمذ األدتٙ انًؼاصش دساعاخ فٙ 80.1/34

 عًٛخ أتٕ يغهٙ  ػهى األعهٕتٛح ٔانثالغح 80.1/35

 فاضم صانخ انغايشائٙ -دساعاخ تٛاَٛح فٙ األعهٕب انمشآَٙ-انرؼثٛش انمشآَٙ  80.1/36

 َٕس انٓذٖ تادٚظ تالغح انٕفشج ٔتالغح انُذسج)يثذس فٙ اإلٚجاص ٔاإلطُاب( 80.1/37

80.1/38 
األضذاد نألصًؼٙ ٔنهغجغراَٙ ٔالتٍ انغكٛد ٔٚهٛٓا  شالشح كرة فٙ

 رٚم فٙ األضذاد نهصغائٙ
 األصًؼٙ/انغجغراَٙ/انصغاَٙ

 أدًذ أتٕ انًجذ انٕاضخ فٙ انثالغح )انثٛاٌ ٔانًؼاَٙ ٔانثذٚغ( 80.1/39

 انغٛذ أدًذ ػثذ انغفاس تٍٛ انرفغٛش ٔانرأٔٚم انُص انمشآَٙ 80.1/41

 صثذٙ انصانخ انهغح دساعاخ فٙ فمّ 80.1/42

 سعانح انرؼشٚة 80.1/43
 يذٙ انذٍٚ دمحم تٍ تذس انذٍٚ

 انًُشٙ

 عًٛخ أتٕ يغهٙ انًفٛذ فٙ انثالغح انؼشتٛح 80.1/44

 ٕٚعف أتٕ انؼذٔط ٔاإلعرؼاسج يُظٕس يغرأَف انرشثّٛ 80.1/45

 فاٚض ػاسف انمشػاٌ انضًٛش ٔانركشاس دساعاخ فٙ انُص انؼزس٘ فٙ تالغح 80.1/46

 يصطفٗ شاْش خهٕف فٙ انمشآٌ انكشٚى ٔأششِ فٙ انًؼاَٙ ٔاإلػجاص أعهٕب انذزف 80.1/47

 صثذٙ ػًش شٕ ٔانمغى يٍ خالل انمشآٌ انكشٚى أعهٕب انششط 80.1/48

 فاٚض انمشػاٌ داالخ انشكم انثالغٙ عهطح انُص ػهٗ 80.1/49

 صْذ٘ دمحم ػٛذ  األدتٙ فٙ ذزٔق انُص 50.1/50

 يٕعٗ ستاتؼح أعهٕتٛح فٙ انشؼش انجاْهٙ لشاءاخ 80.1/51

2ض -1انؼشتٛح لضاٚا ٔآفاق ض انًؼجًٛح 80.1/52  يُرصش أيٍٛ ػثذ انشدٛى 

 شهٕا٘ ػًاس انهٛم أتٙ انؼالء انًؼش٘ دسػٛاخ شاػش 80.1/53

 فإاد ػثذ انًطهة األدب انًماسٌ 80.1/54

  دغٍٛ خانفٙ  ٔذذهٛم انخطاب انثالغح 80.1/55

 ئتشاْٛى طّ  انًٕسٔز انثالغٙ ٔ انمشآٌ انكشٚى اإلٚجاص فٙ 80.1/56

  أدًذ يذًٕد انًصش٘  انثالغح انؼشتٛح سؤٖ فٙ 80.1/57

  يخراس ػطٛح  ٔدالنح االػرشاض فٙ شؼش انثذرش٘ ػهى انثذٚغ 80.1/58

 دمحم أتٕ شٕاسب   تالغٛح لطٕف 80.1/59

  ياْش   يٓذ٘  ْالل  انُمذ ٔاألعهٕتٛح سؤٖ تالغٛح فٙ 80.1/60

 ػثذ انشصاق صانذٙ فٙ انُمذ ٔ انثالغح انشاْذ انشؼش٘ 80.1/61

 دمحم جاعى جثاس انًؼُٗ ٔانذالنح فٙ انثالغح انؼشتٛح  80.1/62

 تٍ ػٛغٗ تاطاْش  انؼشتٛح انثالغح 80.1/63

 دمحم تشكاخ تٍٛ انجًانٛح ٔ انٕظٛفٛح تالغرُا انٕٛو 80.1/64

 ػاطف اعًاػٛم دساعح فٙ انُظشٚح ٔانراْٛم - ػهى انذالنح 80.1/65

 ػثاط أدًذ أسدٛهح دمٛمرّ ٔذذمٛمّ فٙ انكراب انؼشتٙ انًخطٕط انؼُٕاٌ 80.1/66



 ػثذ انثاس٘ دمحم دأد تٍٛ انصًد ٔانكالو انهغاٌ يٛضاٌ 80.1/67

 دمحم تشكاخ ذشاشُا انثالغٙ كٛف َمشأ 80.1/68

  يذًٕد األعاعٛح فٙ انثالغح انؼشتٛح انمٕاػذ 80.1/69

   يصطفٗ  االٚذٕٚنٕجٛا دساعح فٙ إَٔاع انخطاب انثالغح ٔ 80.1/70

 ُْاء دالعح فٙ خطاب انخهفاء انشاشذٍٚ تالغح انذجح 80.1/71

 ٔعًٛح َجاح يصًٕد٘ انؼشفاَٛح ٔ ذذذٚس انفكش انثالغٙ انًماستاخ 80.1/72

 صالح دغٍ دأ٘  فٙ انخطاب انُمذ٘ انمذٚى تالغح االلُاع 80.1/73

 دغٍ انًٕدٌ االلُاػٙ تالغح انخطاب 80.1/74

 ئتشاْٛى خهٛم ٔ يغاساخ انمشاءج تالغح انشٔاٚح 80.1/75

 فضٛهح لٕذال انثالغٛح ٔ أتؼادْا انرذأنٛح دجاجٛح انششٔح 80.1/76
 


