
 الجمهورية الجزائرية الّديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

- 2البليدة  -جامعة لونيسي علي 
 كلية اآلداب واللغات

 قسم الّلغة العربية وآدابها

 
في المدرسة االبتدائية الجزائرية وأثره على التحصيل اللغوي  التعلم الذاتي

 للمتعلمين

 السنة األولى والسنة الخامسة أنموذجا

 علوم في الّلغة واألدب العربيالأطروحة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه 

 لغة عربية :تخّصص

 :إشراف األستاذ الدكتور                                             :إعـداد الطالـبة

 نصر الدين بوحساين                                  أم هاني رحماني           
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