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 2017-2016مسابقة الدكتوراه 

 

عنوان الّتكوين 
 المسانيات التطبيقية

 

 المسانيات التطبيقية لدراسات البينيةا
 حوسبة المغة/ المسانيات الحاسوبية  المعالجة اآللية

 (الطبونيمية)المواقعية  المسانيات التعميمية
  المسانيات التقابمية



 
كلية اآلداب و اللغات 

قسم اللغة و األدب العربي 

 2017-2016مسابقة الدكتوراه 

 

 عنوان التّكوين

 الصوتيات العربية ومستويات الدرس اللغوي

 

 

 

 .علم األصوات بين القدامى و المحدثين - .علم األصوات و العلوم األخرى -

 .مستويات الصوت اللغوي عند القدامى - .وظائف علم األصوات عند القدامى -

 .علم األصوات و فهم النص - .علم األصوات بين اللغويين و القراء -



 
كلية اآلداب و اللغات 

قسم اللغة و األدب العربي 

 2017-2016مسابقة الدكتوراه 

 

 عىوان التّكويه

 األدب الحديث والمعاصر

 

 الشعرية العربية المعاصرة - مفهوم الحداثة والمعاصرة -

 المدارس األدبية - النثر الحديث وأنواعه -
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قسم اللغة و األدب العربي 

 2017-2016مسابقة الدكتوراه 

 

 عنوان التّكوين

 األدب الجزائري الحديث والمعاصر

 البنية والداللة:الشعر الجزائري المعاصر  (الخصائص الفنية والموضوعية):الشعر الجزائري الحديث 

 (النشأة والتحول)الرواية والرواية الجزائرية (الخصائص الفنية والموضوعية): والمعاصر النثر الجزائري الحديث
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 عىوان التّكويه

 النقد األدبي الحديث و المعاصر

 
 

ـ قضايا النقد العربي الحديث  ـ التفكير النقدي العربي الحديث
ـ الفكر النقدي األدبي المعاصر ـ مدارس النقد األدبي العربي الحديث 

ـ أزمة المصطلح النقدي العربي المعاصر ـ مناىج النقد األدبي المعاصر 
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 عىوان التّكويه

 

 

 

 

 النحو والصرف

 .االختالف الىحوي في المشرق والمغرب العربييه .نشأة النحو العربي ومحاوالت تيسيره وتحديثو

 .ميداوه وموضوعاته: الصرف العربي .اإلعراب في العربية
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 عىوان التّكويه

 اللسانيات واألسلوبية

ة عن النظريات اللسانية ذنب – 4 ة عن الدراسات اللغوية وتطورىاذنب– 1
النظرية التوزيعية،  - 1 - 4نشأة اللسانيات عند دو سوسير  - 2
النظرية الوظيفية،  - 2 - 4اللسان البشري واألنظمة السيميائية  - 3
... النظرية التوليدية التحويلية، - 3 - 4 
مستويات التحليل اللساني  - 5 
مبادئ الفونولوجيا  - 6 
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 عىوان التّكويه

 اللسانيات وتعليمية اللغة

 نقد الكتابة اللسانية العربية الحديثة -2 اللسانيات العربية والمسألة العلمية -1

 إشكالية الموضوع في الدرس اللساني العربي -4 عقبات البحث اللساني العربي أم أزماتو -3

 الوظيفية في الدرس اللساني المعاصر -6 تلّقي اللسانيات في الثقافة العربية -5

تعليمية اللغات وإشكالية المصطلح اللساني  -8 .مستلزمات المنهاج اللغوي من الكفاءات المعرفية والخبرات المهنية -7

 


