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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية          

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                            
 قالمة 1945ماي  8جامعة 

 اآلداب واللغاتكلية 
 04/07/2021قالمة في:                                قسم اللغة واألدب العربي                                                               

 

 لسانيات تطبيقية-مناقشة مذكرات الماستر جدولةمحضر 

0202/0202 

شعبة التكوين في  ، الذي تّم من قبلنا نحن مسؤوالوأدب جزائري( لسانيات تطبيقيةفي التخصصين ) -بعد الجرد والتنقيحات والرصد لمواضيع مذكرات الماستر
 وفق الجدول أدناه. (21/25/0202-20ليومي ) ، تقرر وضع اللجان الفاحصة وبرمجة المناقشات ستراالليسانس والم يطور  واآلداب اللغويات

 24المبرمجة للمناقشة  الماستر في )اللسانيات التطبيقية( كراتعدد مذ -

 35عدد مذكرات الماستر في )األدب الجزائري( المبرمجة للمناقشة -

 6عدد مذكرات الماستر في )اللسانيات التطبيقية( المؤجلة لشهر سبتمبر -

 22عدد مذكرات الماستر في )األدب الجزائري( المؤجلة لشهر سبتمبر -
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 (.21/25/0202-20)المذكرات المبرمجة للمناقشة يومي -2

 الحجرة التاريخ والتوقيت اللجنة المناقشة العنوان فوج الطلبة الرقم
 مريم عبداوي- 22

 سارة ىدار-
المرجعيات اللسانية والفكرية في رواية "رائحة خبز الصباح" 

 دراسة لسانية. للدكتور عيسى مومني،
 

 أمينة جاىمي )مناقشا(-
 )رئيسا( الطاىر نعيجة -
 عميار )مشرفا ومقررا( د.العياشي-

20/25/0202 
27.22-22.22 

22 

 رميساء براكشي - 20

 شيماء بن رازق -
تعليمية الخط واإلمالء في المرحلة االبتدائية الطور الثاني 

 .أنموذجا

 

 محمد جاىمي )مناقشا( -
 لطيفة روابحية )رئيسا( -
 د.نبيل أىقيلي )مشرفا ومقررا(-

20/25/0202 

27.22-22.22 
20 

 خضراوي عبير          - 21
 عبد المالك رانية         -

 تأثير اللغة العربية في غيرىا معجم اللغة التركية أنموذجا

 

 كمال حمالوي )مناقشا(  -
 لطيفة روابحية )رئيسا( -
 د.نبيل أىقيلي )مشرفا ومقررا(-

20/25/0202 

22.22-22.22 
22 

 آية نعيجة- 22

 ريم فريال نزار-
 )مناقشا( الطاىر عفيف - وأبعاده في شعر ابن ىاني المغربي األندلسي التشكيل اللوني

 )رئيسا( وردة بويران -
 د.فريدة زرقين )مشرفا ومقررا(-

20/25/0202 

27.22-22.22 
21 

 بودراع يسرى          - 23
 بوحجار آمال              -

قناة  -دور القنوات التلفزيونية في اكتساب اللغة عند األطفال
 .كراميش أنموذجاً 

 

 فريدة زرقين )مناقشا( -
 عبد الباسط ثماينية )رئيسا( -

 د.نبيل أىقيلي )مشرفا ومقررا(-

20/25/0202 

22.22-20.22 
22 

 نجوى لعرايسية - 24
 سعاد دبار-

 اإلشهار التجاري بين سلطان اللغة ومقتضيات التداول،
 أنموذجا    TV الشروق

 )مناقشا(أنيس قرزيز  -
 )رئيسا(ساسي ىادف  -
 العياشي عميار )مشرفا ومقررا( -

20/25/0202 

22.22-22.22 
20 



3 
 

 
 نهاد عميور- 25

 شافية شوايشية-
 األخطاء النحوية والتركيبية في لغة الجرائد اإللكترونية،

 دراسة لسانية. ن أنموذجا،يالشروق أون ال
 عبد الغاني بوعمامة )مناقشا( -
 حدة روابحية )رئيسا(-
 العياشي عميار )مشرفا ومقررا( -

20/25/0202 

22.22-20.22 
20 

 خلود عطايلية- 26
 ىاجر حمايدية-

السنة -تعليمية التعبير الكتابي وفق المقاربة بالكفاءات
 الخامسة ابتدائي أنموذجا.

 وليد بركاني )مناقشا( -
 )رئيسا( إبراىيم براىمي -
 )مشرفا ومقررا(أمينة جاىمي -

20/25/0202 

22.22-22.22 
21 

 عائشة خدادمية- 27
 يسرى قوادري-

دراسة وصفية -أنماط الجملة االسمية في سورة النحل
 تحليلية

 )مناقشا( صالح طواىري -
 )رئيسا( فريدة زرقين -
 )مشرفا ومقررا(محمد جاىمي -

20/25/0202 

22.22-22.22 
22 

 نادية حمدي- 22
 عايدة بوخروبة-

-اللغة العربية في الجامعة الجزائريةالتعليم عن بعد وتعليمية 
قالمة  2723ماي  6قسم اللغة واألدب العربي جامعة 

 أنموذجا.

 حدة روابحية )مناقشا( -
 فريدة زرقين )رئيسا(-
 )مشرفا ومقررا(وليد بركاني -

20/25/0202 

20.22-21.22 
22 

 ىاجر شغيب- 22
 فهيمة رزق اهلل-

قسم -التعليم الجامعياستراتيجية التواصل الديداكتيكي في 
 قالمة أنموذجا. 2723ماي  6اللغة واألدب العربي جامعة 

 )مناقشا( عميار العياشي -
 أنيس قرزيز )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(وليد بركاني -

20/25/0202 

21.22-22.22 
20 

 غادة شوايشية- 20
 

نماذج من -الّسمات التداولية في الحديث الّنبوي الشريف
 مالك.موطّأ اإلمام 

 أسماء حمايدية )مناقشا( -
 أمينة جاىمي )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(وليد بركاني  -

20/25/0202 

22.22-20.22 
21 

 رميساء بن قيراط- 21
 منا عمراني-

أدوات االتساق في النصوص التواصلية وأثرىا في إنماء كفاءة 
 التعبير لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي.

 )مناقشا( صالح طواىري -
 )رئيسا( العياشي عميار -

20/25/0202 

20.22-21.22 
20 
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 )مشرفا ومقررا(صويلح قاشي  -
 نور الهدى قباي- 22

 يسرى مساىل-
الصورة التوضيحية المعززة لمضامين النصوص التواصلية بين 

 الطور األول أنموذجا.-الواقع والمرتجى
 كمال حمالوي )مناقشا(  -
 محمد جاىمي )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(صويلح قاشي  -

20/25/0202 

22.22-20.22 
22 

 عالية لخضر- 23
 

االستعماالت اللغوية من خالل البرامج اإلذاعية وأثرىا في 
إذاعة سوق أىراس -صقل طرائق التعبير لدى مستمعيها

 الجهوية أنموذجا.

 )مناقشا( أمينة جاىمي -
 عبد الرحمان جودي )رئيسا( -
 رفا ومقررا()مشصويلح قاشي  -

20/25/0202 

21.22-22.22 
22 

 أحالم زريمش- 24
 أميرة عافري-

أثر تصويب األخطاء اللغوية في تنمية الكفاءة اللغوية لدى 
 المتعلمين

 محمد جاىمي )مناقشا( -
 محمد الطاىر شينون )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(الطاىر بلعز  -

20/25/0202 

20.22-21.22 
21 

 بثينة عميروش- 25
 لينة قارة-

 وفاء دبيش )مناقشا( - دور االتساق واالنسجام في الترابط النّصي ونقده.
 بوزيد ساسي ىادف )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(الطاىر بلعز  -

20/25/0202 

27.22-22.22 
22 

 بثينة نعيجة- 26
 ىالة طوبة-

تأثير العامية على تعلم اللغة العربية لدى متعلمي الطور 
 االبتدائي.

 محمد الطاىر شينون )مناقشا( -
 )رئيسا( وفاء دبيش -
 )مشرفا ومقررا(الطاىر بلعز  -

20/25/0202 

22.22-22.22 
23 

 سارة صيافة - 27
 

دراسة  –التشكيل الصوتي في الخطاب القرآني إيقاعا وداللة 
 .أسلوبية في سورة محمد

 الطاىر عفيف )مناقشا( -
 محمد الطاىر شينون )رئيسا( -

 )مشرفا ومقررا(جمال بن دحمان  -

20/25/0202 

22.22-20.22 
23 

 زينب مرابطي- 02

 رباب موساوي-
ألفية ابن مالك  –أثر المتون النحوية في تعليمية النحو العربي 

 .أنموذجا
 الطاىر بلعز )مناقشا( -
 محمد جاىمي )رئيسا( -

20/25/0202 

21.22-22.22 
21 
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 )مشرفا ومقررا(جمال بن دحمان  -
 صفاء طواىري- 02

 إسمهان ساليمية-
 

تالميذ السنة  - أمراض الكالم وإشكالية التواصل اللغوي
 .الثانية من الطور االبتدائي أنموذجا

 عبد الغاني بوعمامة )مناقشا( -
 عبد الرحمن جودي )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(جمال بن دحمان  -

20/25/0202 

27.22-22.22 
23 

 خلود بوغازي  - 00
 حريد ايناس- 

دراسة وصفية للمعجم الحاسوبي العربي معجم المعاني 
 .نموذجاأ

 محمد الطاىر شينون )مناقشا( -
 )رئيسا(صالح طواىري  -
 )مشرفا ومقررا(عبد الباسط ثماينية  -

20/25/0202 

21.22-22.22 
22 

 شيماء مشغلي - 01
 عبير نور الهدى بنور-
 

 الطاىر نعيجة )مناقشا( - ز.الوجيدراسة وصفية السم اآللة في المعجم 
 قاشي صويلح )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(عبد الباسط ثماينية  -

20/25/0202 

22.22-22.22 
24 

 نوال ربايعية- 02
 مريم ىدى كريبس-

أثر الوسائل التعليمية الحديثة في تحسين تعليمية اللغة العربية 
)التعليم الثانوي  بالمدرسة الجزائرية بين الواقع والمأمول

 .أنموذجا(

 عبد الغاني بوعمامة )مناقشا( -
 وليد بركاني )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(بوزيد ساسي ىادف  -

21/25/0202 
22.22-22.22 

22 

 شافية شحات- 03
 صبرينة لعور-

فهم  أثر مهارتي االستماع والقراءة في تحسين تعليمية نشاط
 .المنطوق ـ السنة الرابعة أنموذجا

 وفاء دبيش )مناقشا( -
 عبد الباسط ثماينية )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(بوزيد ساسي ىادف  -

20/25/0202 
20.22-21.22 

22 

 مالك بركاني- 04
 

مالمح الهويّة الوطنّية في المدرسة الجزائريّة من خالل كتاب 
 .أنموذجا مرحلة المتوّسط –اللغة العربّية 

 )مناقشا( أنيس قرزيز -
 )رئيسا( براىيميبراىيم  -
 )مشرفا ومقررا(لطيفة روابحية  -

20/25/0202 

22.22-20.22 
24 

 ىاجر مسيخ- 05

 يسرى ديح-
الحوار الّتعليمي وأثره في تنمّية الملكتين اللغويّة والّتواصلّية 

لدى تالميذ الّسنة الثالثة من الّتعليم المتوسط )دراسة 
 )رئيسا( الطاىر شينون -
 )رئيسا( أمينة جاىمي -

21/25/0202 
27.22-22.22 

22 
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 )مشرفا ومقررا(صالح طواىري  - .تقويمّية( 
 دنيا عطية - 06

 دنيا بورنان-
 

 وردة بويران )مناقشا(- .نظرية االستلزام الحواري في شعر نزار قباني دراسة تداولية
 الطاىر عفيف )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(صالح طواىري  -

21/25/0202 
22.22-22.22 

20 

 شيماء ظوافر - 07

 سمية حبشي-
 

الّتعدد اللغوي وأثره على العملية التعليمية التعلمية )تالميذ 
 الطور المتوسط أنموذجا(.

 إبراىيم براىمي )مناقشا( -
 قاشي صويلح )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(صالح طواىري  -

20/25/0202 
27.22-22.22 

24 

 أحالم لواسمي - 12

 معلم أحالم-
 

األفعال الكالمّية المباشرة وغير المباشرة في الخطاب 
 .القانون الجنائّي أنموذًجا -القانونيّ 

 وليد بركاني )مناقشا( -
 )رئيسا( الطاىر بلعز -
 )مشرفا ومقررا(حدة روابحية  -

21/25/0202 
27.22-22.22 

20 

 بجاوي ىناء - 12
 نسرين نعامنية  -
 

في الكتاب المدرسي وأثرىا في تجليات النظريات المعرفية 
كتابي في الّلغة العربّية للّسنة أولى متوسط -تنمّية مهارة الفهم

 .أنموذًجا

 بوزيد ساسي ىادف )مناقشا( -
 إبراىيم براىمي )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(حدة روابحية  -

20/25/0202 
21.22-22.22 

23 

 رميسة جب اهلل - 10

 ياسمين كاموقات -
اللغوي في الجزائر وأثره في تنمية اللغة  واقع التخطيط

    .التعليم االبتدائي أنموذجا -العربية
 جمال بن دحمان )مناقشا( -
 وردة بويران )رئيسا( -
 )مشرفا ومقررا(حدة روابحية  -

21/25/0202 
22.22-20.22 

22 

 شيماء بوفريدة - 11
 إيمان زغدودي-

في تطوير المنهاج مناىج التَّعليم القديمة والحديثة وأثرىا 
 .الّطور الثّانوي نموذًجا –التَّربوي الجزائرّي 

 نبيل أىقيلي )مناقشا( -
 وردة بويران )رئيسا( -

 )مشرفا ومقررا(السعيد مومني  -

20/25/0202 
20.22-21.22 

23 

 21 21/25/0202 )مناقشا( الباسط ثماينية عبد - في أساس البالغة للزمخشري سوسيوثقافيةالمجاز وأبعاده ال آمنة شرفة - 12
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 خولة بساقلية -
 

 عمار بعداش )رئيسا(-
 )مشرفا ومقررا(وردة بويران  -

27.22-22.22 

 أيمن قواسمية  - 13

 أكرم مختار بوىالي  -
 )مناقشا( عبد الباسط ثماينية - التصويب اللغوي في كتاب درة الغواص  

 الطاىر عفيف )رئيسا( -
 ومقررا()مشرفا الطاىر نعيجة  -

20/25/0202 
21.22-22.22 

24 

 إيمان سالمي  - 14
 إلهام بخاخشة -

 أسماء حمايدية )مناقشا(- عنوان المذكرة: اللهجات الحديثة في الخطاب اإلعالمي
 )رئيسا( جمال بن دحمان -
 )مشرفا ومقررا(الطاىر نعيجة  -

20/25/0202 
20.22-21.22 

24 

 رانيا رحابي  - 15
 عواطف مسعودي -

 الطاىر بلعز )مناقشا(- مهارات التدريس مهارة االستماع أنموذجا
 فريدة زرقين )رئيسا(-
 )مشرفا ومقررا(الطاىر نعيجة  -

21/25/0202 
22.22-22.22 

21 

 أسماء كعور  - 16
 خديجة بن يحي-
 

 أسماء حمايدية )مناقشا( - .التماسك النصي في رياض الصالحين _ نماذج مختارة
 )رئيسا( أنيس قرزيز -
 )مشرفا ومقررا(وفاء دبيش  -

21/25/0202 
27.22-22.22 

22 

 منى جبيحة - 17
 ىدى مروش-
 

في المدرسة الجزائرية _ الطور الثاني االبتدائي  الواقع اللغوي
 .أنموذجا

 لطيفة روابحية )مناقشا(-
 )رئيسا( أسماء حمايدية -
 )مشرفا ومقررا(وفاء دبيش  -

21/25/0202 
22.22-22.22 

22 

 لطيفة روابحية )مناقشا(- سيميائية الثقافة في رواية سكرات نجمة.  شيماء غراري- 22
 أسماء حمايدية )رئيسا( -
 سهام بودروعة )مشرفا ومقررا(-

21/25/0202 
22.22-20.22 

20 

 05 21/25/0202 )مناقشا(الطاىر عفيف  - نماذج-حجاجية أسلوب القصر في عيون البصائر شبشوب تقي الدين- 22
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 نبيل أىقيلي )رئيسا( - ماوني عز الدين-
 كمال حمالوي )مشرفا ومقررا(-

27.22-22.22 

 شروق بريش- 20
 ريان بودرالي  -

التعريف اللغوي للكلمات الّصعبة في كتاب اللغة العربية 
 دراسة نقدية معجمية. -للسنة الخامسة ابتدائي

 

 صويلح قاشي )مناقشا( -
 كمال حمالوي )رئيسا(   -
 عبد الغاني بوعمامة )مشرفا ومقررا(-

21/25/0202 
22.22-20.22 

03 

 لقريني مديحة - 21
 بريمة آمنة -

ألفاظ األلبسة والحلي والزينة في منطقة قالمة دراسة داللية 
 معجمية.

 كمال حمالوي )مناقشا(  -
 الطاىر عفيف )رئيسا( -
 إبراىيم براىمي )مشرفا ومقررا(-

21/25/0202 
22.22-20.22 

04 

 خلود مسعودي   - 22
 فاطمة سلمي -

ألفاظ األطعمة واألشربة في منطقة قالمة دراسة داللية 
 معجمية.

 حدة روابحية )مناقشا( -
 أمينة جاىمي )رئيسا( -
 إبراىيم براىمي )مشرفا ومقررا(-

21/25/0202 
22.22-22.22 

05 

 عميار العياشي )مناقشا( - والجماعات في القرآن الكريم؛ دراسة وصفية.أسماء األعالم  محمد علي معيزي- 23
 وفاء دبيش )رئيسا( -
 إبراىيم براىمي )مشرفا ومقررا(-

21/25/0202 
20.22-21.22 

22 

 إيمان تبينة  - 24
 أمال عتسامنية  -

قضايا معجمية في كتاب النوادر اللغة ألبي زيد األنصاري؛ 
 .دراسة وصفية

 )مناقشا(كمال حمالوي  -
 )رئيسا(الطاىر بلعز   -
 إبراىيم براىمي )مشرفا ومقررا(-

21/25/0202 
21.22-22.22 

22 

47 
 زريقي خولة

 تقى سمية
 التلميذ والدرس. –األنساق الثقافية في رواية نجل الفقير 

 )رئيسا( ع الحليم مخالفة
 يزيد مغمولي

 )مناقشا(علي طرش

31/70/0703 
70.77-70.77 

09 

 09 31/70/0703 ع المجيد بدراويأبو حمو موسى  –جمالية المكان في شعر المولديات  ىرباجي ندى 48



9 
 

 يزيد مغمولي -الزيانيأنموذجا. بوترعة فطيمة
 )مناقشا(بشرى الشمالي

70.77-37.77 

49 
 حزام بثينة

 برجم زينب
 دراسة أنثروبولوجية. –رواية الدار الكبيرة 

 )رئيسا( راوية شاوي
 فوزية عساسلة

 )مناقشا(إبراىيم كربوش

31/70/0703 
70.77-70.77 

10 

50 
 غادة بن سالم

االنسجام الصوتي في بينة المثل الشعبي الجزائري على ضوء 
 دراسة أسلوبية . -مجموعة من األمثال الشعبية الجزائرية 

 )رئيسا(أحالم عثامنية
 فوزية عساسلة

 )مناقشا(فوزية براىيمي

31/70/0703 
70.77-70.77 

13 

توظيف التراث الشعبي الجزائري وأبعاده في مسرحية صهيل  عقاشي فطيمة 51
 لهارون الكيالني .

 )رئيسا( نور الدين مكفة
 فوزية عساسلة

 )مناقشا(نادية موات

30/70/0703 
33.77-30.77 

 

10 

52 
 بصيود وىيبة

 شايب راسو لميس
القدس " لـوسيني تفاعل الفنون في رواية " سوناتا ألشباح 

 األعرج

 )رئيسا( ع العزيز العباسي
 نور الدين مكفة

 )مناقشا(شوقي زقادة

30/70/0703 
70.77-37.77 

 

10 

 مزغيش زىرة 53
 روابح بثينة

صورة المجتمع في األدب الجزائري الفرانكفوني، رواية الدار 
 الكبيرة نموذجا

 )رئيسا( إبراىيم كربوش
 نور الدين مكفة

 )مناقشا( سهام بودروعة

30/70/0703 
30.77-31.77 

10 

54 
 بلهاين سالمة

 شنيخر نور الهدى
 توظيف الّتراث في رواية " نّوار الّلوز " لـ"وسيني األعرج"

 )رئيسا( ليلى زغدودي
 نور الدين مكفة

 )مناقشا( فوزية عساسلة

31/70/0703 
70.77-37.77 

10 

 10 30/70/0703 )رئيسا( ميلود قيدومصراع األنساق في رواية زمن الغربان )حركة الخبزة( لجياللي  بلعابد أمينة 55



10 
 

 نادية موات خالص. حمودة نور الهدى
 )مناقشا( حنان بن قيراط

70.77-70.77 

56 
 حمزة مروة

 بشكر إيناس
 األنساق في مسرحية األجواد لعبد القادر علولة.

 )رئيسا( راوية شاوي
 نادية موات

 )مناقشا( علي طرش 

30/70/0703 
30.77-31.77 

09 

 منصوري انتصار 57
 تواتي سهام

الكتابة السردية الساخرة في المجموعة القصصية" اللعنة 
 عليهم جميعا " للسعيد بوطاجين.

 )رئيسا( يزيد مغمولي
 أسماء سوسي

 )مناقشا( إبراىيم كربوش

30/70/0703 
37.77-33.77 

 

10 

 جبايلية جيهان 58
 خولةنصر الدين 

 . -قراءة نفسّية -الوىم في رواية ثقوب زرقاء للخّير شّوار
 )رئيسا(شوقي زقادة

 سعيد بومعزة
 )مناقشا(ع العزيز العباسي

30/70/0703 
70.77-70.77 

13 

59 
جدلية التاريخّي والتخييلّي في رواية الديوان اإلسبرطي لعبد  أزىار سمية سليماني

 الوىاب عيساوي.

 )رئيسا(إبراىيم كربوش
 سعيد بومعزة

 )مناقشا(نادية موات

30/70/0703 
70.77-37.77 

13 

 لعرافة مايسة 60
 حدادي أمينة

خصائص خطاب الهوية في رواية أنا و حاييم للحبيب 
 السايح.

 )رئيسا(عمار بعداش
 سعيد بومعزة

 )مناقشا(أحالم عثامنية

30/70/0703 
37.77-33.77 

13 

61 
 في رواية " لبيك حج الفقراء" لمالك بننبي. الواقع والمتخيل دوخي أسماء

 )رئيسا(بشرى الشمالي
 العايش سعدوني

 )مناقشا(سهام بودروعة

30/70/0703 
33.77-30.77 

13 

 14 31/70/0703 )رئيسا(السعيد مومنيخصائص خطاب المثاقفة في رواية أربعون عاما في انتظار  رميساء بدراوي 62



11 
 

 وردة معلم إيزابيل لسعيد خطيبي.
 )مناقشا(عمار بعداش

33.77-30.77 

 
63 

 جماليات المكان في رواية "أنا وحاييم" حدة قواسمية)معيدة(
 )رئيسا(ليلى زغدودي

 وردة معلم
 )مناقشا(عبد الغاني خشة

30/70/0703 
70.77-70.77 

14 

 وذاينية نورةأ 64
 أوذاينيةصبرينة

خصائص خطاب المثاقفة في رواية حطب سراييفو لسعيد 
 خطيبي

 )رئيسا(زوليخة زيتون
 وردة معلم

 )مناقشا(السعيد مومني

30/70/0703 
70.77-37.77 

14 

 ياسمين بوحالسي 65
 شيماء بازين

خصائص رواية الخيال العلمي في الجزائر ثابت الظلمة ألمل 
 بوشارب نموذجا

 )رئيسا(أسماء سوسي
 وردة معلم

 وردة حالسي

30/70/0703 
33.77-30.77 

14 

66 
 رواية "نورس باشا" لهاجر قويدري.بناء الشخصيات في  عماريمروة 

 )رئيسا(أسماء سوسي
 علي طرش
 )مناقشا(ع المجيد بدراوي

30/70/0703 
70.77-70.77 

09 

 جيطني شيماء 67
 فاسي آمنة

دراسة  –وبيا" لواسيني األعرجك   العنف في رواية "ليالي ازيس
 -وصفية

 )رئيسا(أحالم عثامنية
 علي طرش

 )مناقشا(عساسلةفوزية 

30/70/0703 
70.77-37.77 

 

09 

68 
النسق االجتماعي في رواية "ليالي ازيسكوبيا" لواسيني  بوشالغم شيماء

 األعرج.

 )رئيسا(نادية موات
 علي طرش

 )مناقشا(نور الدين مكفة

30/70/0703 
37.77-33.77 

09 

 09 30/70/0703 )رئيسا(إبراىيم كربوشاألنساق الثقافية في الرواية الجزائرية )رواية الغجر يحبون  قواسمية صونيا 69



12 
 

 علي طرش أيضا(لواسيني األعرج. خاليفية نور الهدى
 )مناقشا(ميلود قيدوم

33.77-30.77 

70 
 نجوى عثامنية

 قوار حنان
نماذج الموروث الثقافي في الخطاب اإلشهاري الثابت.)

 (مختارة

 )رئيسا(زوليخة زيتون
 حنان بن قيراط

 )مناقشا(وردة معلم

30/70/0703 
37.77-33.77 

14 

71 
 بشير مفتي "الرماد الذي غسل الماء" ل :رواية التجريب في عوابدي ىدى

 )رئيسا(وردة معلم
 حنان بن قيراط

 )مناقشا(سهام بودروعة

30/70/0703 
31.77-32.77 

09 

 مكي بسمة 72
 قروي كاىينة

 أنا وحاييم، لحبيب السائح.البنية السردية في رواية 
 )رئيسا(العايش سعدوني

 إبراىيم كربوش
 )مناقشا(زوليخة زيتون

30/70/0703 
31.77-32.77 

09 

73 
 كالعي صفاء
 فريحي أنوار

 )رئيسا(وردةحالسي  رواية اختالط المواسم، لبشير مفتي،  مقاربة سيميائية
 إبراىيم كربوش 

 )مناقشا(يزيد مغمولي

30/70/0703 
70.77-70.77 

15 

 موايزية أحالم 74
 جاليلية أميرة

 )رئيسا(ليلى زغدودي صورة المثقف في رواية عابر سريرن ألحالم مستغانمي.
 إبراىيم كربوش 

 )مناقشا(ع الحليم مخالفة

31/70/0703 
37.77-33.77 

09 

75 
 تشاشي شيماء

 موساوي شيماء
دراسة  - اللذة واأللم في رواية اختالط المواسم لبشير مفتي

 .-نفسية

 )رئيسا(السعيد مومني
 راوية شاوي

 )مناقشا(حنان بن قيراط

31/70/0703 
70.77-37.77 

13 

 15 30/70/0703 )رئيسا(سهام بودروعةمنتوج  - األنساق الثقافية في الخطاب اإلشهاري الجزائري حيمود نور الهدى 76
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 راوية شاوي القهوة أنموذجا جمام سامية
 )مناقشا(ليلى زغدودي

70.77-37.77 

77 
 خضري خديجة

 عياط سماح
( رواية تاء الخجل أنمووذجاالعنف في الرواية الجزائرية )

 دراسة نسقية ثقافية.

 )رئيسا(شوقي زقادة
 فوزية براىيمي

 )مناقشا(ع المجيد بدراوي

31/70/0703 
37.77-33.77 

 

10 

 شهيلي جهاد 78
 ىالبيل لسمير قسيمي.األسطوري والواقعي في رواية  مناصرية مريم

 )رئيسا(علي طرش
 فوزية براىيمي

 )مناقشا(ع الحليم مخالفة

31/70/0703 
33.77-30.77 

09 

 مخالفة فيروز 79
 سلمى بوصنوبرة

من خالل وسائل التواصل االجتماعي،دراسة  النكتة الشعبية
 نسقية ثقافية.

 )رئيسا(نادية موات
 فوزية براىيمي

 )مناقشا(فوزية عساسلة

30/70/0703 
31.77-32.77 

13 

80 
 رفاد شيماء

 العجائبية في السرد العربي القديم )مئة ليلة وليلة نموذجا قواسمية لبنى
 )رئيسا(ميلود قيدوم

 ع المجيد بدراوي
 )مناقشا(نادية موات

31/70/0703 
70.77-70.77 

14 

 سواحلية إيمان 81
 لعبادلة أسماء

العشق والموت في الزمن البنية الزمنية والمكانية في رواية 
 الحراشي للطاىر وطار

 )رئيسا(ع الحليم مخالفة
 ع المجيد بدراوي

 )مناقشا(أسماء سوسي

30/70/0703 
30.77-31.77 

14 

82 
 بن يونس فادية 

 بوقرة سارة

عبد الوىاب  – تعّدد األصوات في روايةالّديوان اإلسبرطي
مني الموضوع األخير اختارتو طالبتان طلبتا  ) .عيساوي

 اإلشراف(.

 )رئيسا(زوليخة ززيتون
 ع العزيز العباسي

 )مناقشا(ميلود قيدوم

30/70/0703 
30.77-31.77 

 

15 

 15 30/70/0703 )رئيسا(راوية شاويالمحكي البوليسي ودالالتو في رواية "كيف ترضع من الذئبة  مخلوفي إكرام 83



14 
 

 بشرى الشمالي دون أن تعضك" لعمارة لخوص. زعالني كريمة
 )مناقشا(ليلى زغدودي

37.77-33.77 

84 
 عقاقنية حورية

 أومدور ريان
المكون السردي في ديوان "صحوة شهريار" لعبد الحليم 

 مخالفة".

 )رئيسا(حنان بن قيراط
 بشرى الشمالي

 )مناقشا(وردة حالسي

30/70/0703 
30.77-31.77 

16 

85 
 رفاد مروة

مقاربة -يبرير"رواية " منبوذو العصافير" إلسماعيل 
 -أنثروبولوجية

 )رئيسا(وردة حالسي
 سهام بودروعة

 )مناقشا(السعيد مومني

30/70/0703 
37.77-33.77 

16 

86 
 األنساق الثقافية في رواية: كواترو لمرزاق بقطاش عماري عفاف

 )رئيسا(بشرى الشمالي
 سهام بودروعة

 )مناقشا(راوية شاوي

30/70/0703 
70.77-70.77 

16 

87 
 حضور األنثروبولوجية في رواية " أنا وحاييم " للحبيب السايح فطيمةعالق 

 )رئيسا(عبد الغاني خشة
 عمار بعداش

 )مناقشا(وردة حالسي

30/70/0703 
31.77-32.77 

14 

 عطالوي رزيقة 88
 مساىل خديجة

جدلية األنا واآلخر في رواية " أربعون عاما في انتظار إيزابيل" 
 للسعيد خطيبي

 )رئيسا(ليلى زغدودي
 عمار بعداش

 )مناقشا(فوزية براىيمي

30/70/0703 
33.77-30.77 

15 

89 
 الصورولوجيا في رواية حطب سراييفو للسعيد حطيبي معلم رندة

 )رئيسا(السعيد مومني
 عمار بعداش

 )مناقشا(بشرى الشمالي

31/70/0703 
31.77-32.77 

37 

 10 31/70/0703 )رئيسا(ع المجيد بدراوي الجزائرية الحديثةااللتزام في الرحلة  زغدودي نور الهناء 90



15 
 

 أحالم عثامنية سيلة جودة
 )مناقشا(ع العزيز العباسي

33.77-30.77 

91 
 جريبي ندى

 سيساوي نسرين
 جدلية األنا واآلخر في الرحالت الجزائرية

 )رئيسا(ميلود قيدوم
 أحالم عثامنية

 )مناقشا(شوقي زقادة

31/70/0703 
70.77-37.77 

14 

92 
 رانية سديرة

التجلي األسطوري، وخطاب السلطة في رواية الغراب األخير، 
 لمبروك دريدي

 )رئيسا(علي طرش
 أحالم عثامنية

 )مناقشا(نور الدين مكفة

31/70/0703 
37.77-33.77 

 

13 

93 
 "األنساق الثقافية في رواية "طير الليل" لـ "عمارة لخوص. خولة صالح

 )رئيسا(سعيد بومعزة
 شوقي زقادة

 )مناقشا(العايش سعدوني

31/70/0703 
70.77-70.77 

15 

94 
توظيف الموروث الشعبي الجزائري في رواية "الغجر يحبون  ريان زويدي

 أيضا" لـ "واسيني األعرج".

 )رئيسا(فوزية براىيمي
 شوقي زقادة

 )مناقشا(ليلى زغدودي

31/70/0703 
30.77-31.77 

09 

 قصاب فؤاد 95
 عواودة سلوى

"البرزخ والسكين" للشاعر ىعبد اهلل حمادي مقاربة " ديوان 
 سيميائية"

 )رئيسا(عبد الغاني خشة
 شوقي زقادة
 )مناقشا(ع المجيد بدراوي

31/70/0703 
31.77-32.77 

09 

96 
 بوحبيلة فادية
 سلطاني بثينة

المضمر والظاىر، مقاربة في النقد النقد النسوي بين أسئلة 
  الثقافي

 )رئيسا(عمار بعداش
 زوليخة زيتون

 )مناقشا(سعيد بومعزة

31/70/0703 
70.77-70.77 

16 

 14 31/70/0703 )رئيسا(السعيد مومنيالمقصدية التداولية في تحليل الخطاب السياسي، خطاب  وفاء قفايفية 97



16 
 

 زوليخة زيتون عبد المجيد تبون نموذجا شعابنة سامية
 )مناقشا(سعيد بومعزة

37.77-33.77 

 
98 

 ملوكي غنية
 محامدية خولة

العجائبي في الرواية الجزائرية المعاصرة  الحوات والقصر 
 للطاىر وطار نموذجا

 )رئيسا(ع المجيد بدراوي
 ميلود قيدوم

 )مناقشا(أحالم عثامنية

31/70/0703 
30.77-31.77 

10 

 ظافري تزيهة 99
 ( لهاجر قويدريالرايسجماليات الفضاء المكاني في رواية )  دوخي حنان

 )رئيسا(الدين مكفةنور 
 ع الحليم مخالفة

 )مناقشا(راوية شاوي

31/70/0703 
30.77-31.77 

13 

100 
 -تجليات السرد القصصي في القصيدة الجزائرية المعاصرة عايدة عميروش

 مجموعة الحواس الست أنموذجا

 )رئيسا(يزيد مغمولي
 عبد الحليم مخالفة

 )مناقشا(عبد الغاني خشة

30/70/0703 
70.77-37.77 

16 

101 
 بن شعبان بثينة
 جماليات المكان في رواية: كسر خاطر لياسين نوار بن شانعة منال

 )رئيسا(العايش سعدوني
 ع الغاني خشة

 )مناقشا(زوليخة زيتون

31/70/0703 
33.77-30.77 

13 

102 
 ىيثم مراد

دراسة في مجموعة  –خصائص الكتابة الشعرية في قالمة 
 قصصية

 )رئيسا(مخالفة عبد الحليم
 عبد الغاني خشة

 )مناقشا(أسماء سوسي

31/70/0703 
70.77-37.77 

 

15 

103 

 دنيا شهبان
 رواية الديوان اإلسبرطي لعبد الوىاب عيساوي

 دراسة نصانية

 )رئيسا(سعيد بومعزة
 شوقي زقادة

 )مناقشا(العايش سعدوني
 

30/70/0703 
30.77-31.77 

17 
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 :(26)عددىا )لسانيات تطبيقية وأدب جزائري( و سبتمبرالمؤجلة لشهر  ذكراتمال-0

   األستاذ المشرف العنوان االسم واللقب الرقم
دراسة تحليلية نقدية لمنهج مصطفى غلفان في نقد الدرس  نادية تازير 22

 .اللساني العربي المعاصر
   عبد الباسط ثماينية

 ماليكية عبير  20
 رمل شيماء

دورىا في تحسين تعليمية اللغات )تنمية األلعاب اللغوية و 
 .مهارة التحدث بالعربية للناطقين بغيرىا أنموذجا

   بوزيد ساسي ىادف

   عبد الغاني بوعمامة .نظام الجملة بين اللغة الفرنسية واللغة العربية رحاب محمد الصالح 21
إشهارات -الّلغوّي"مّي وأثرىا على األمن لغة اإلشهار الرق بوشامة عبد الرؤوف 22

 .أوريدو أنموذًجا
   حدة روابحية

   جاىمي أمينة سجل أنا عربي لمحمود درويش الترابط اللفظي في قصيدة كرايمية آمال 23
دور التعليم الجامعي في تفعيل التفكير اإلبداعي )فن  رافع شويني 24

 السؤال الكتابي أنموذجا(
   أسماء حمايدية

   أسماء حمايدية التالزم اللفظي وأثره الداللي في اللغة اإلعالمية الرقمية لحسن موامنية 25
 لبنى دحمان - 26

 نور الهدى بن حمدي-
إلياذة الجزائر  -االنزياح الصرفي في شعر الثورة  الجزائرية

 واللهب المقدس لمفدي زكريا أنموذجا
   وردة بويران
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 عفايفية سعاد 09
 لعقاقنة أسماء

دراسة أنثروبولوجية) نماذج  –الشعبية الجزائرية األمثال 
 مختارة(.

 يزيد مغمولي
 

 
 

 عيساوي نسرين 10
 بثينة طالب

دراسة  –رواية "يوم رائع للموت" لسمير قاسمي 
 -سوسيولوجية

 نادية موات
 

 
 

 مشطري مروة 11
 زراري مروة

والضياع"  آليات التجريب في رواية " كاماراد رفيق الحيف  
 للّصديق حاج أحمد

 أسماء سوسي
 

 
 

12 
 آية حسيني

الرؤية السردية وأبعادىا اإليديولوجية في رواية شاىد العتمة 
 لبشير مفتي

 أسماء سوسي
 

 
 

 خالف لبنى 13
 عبادلية بسمة

 الرؤية والفن في رواية : كتاب األمير، لواسيني األعرج
 العايش سعدوني

 
 

 

 شوابية يمينة 14
 ياسمينةبنور 

البنية الجمالية للعرض المسرحي المعاصر دراسة سيميائية 
 -في نماذج مختارة

 العايش سعدوني
 

 
 

 زغالمي سميحة 15
 دراجي ساسية

 رشيد بوجدرة. – معركة الزقاق في الّتاريخ مساءلة
 ع العزيز العباسي

 
 

 

 مراح خولة 16
 زعالني كريمة بنت علي

 كاتب ياسين. -نجمة الهويّة في رواية سؤال
 ع العزيز العباسي

 
 

 

 طاوطاو رمال 17
 مزياني شيماء

صورة )اإلرىابي( في رواية "بم تحلم الذئاب" لياسمينة 
 خضرة.

 بشرى الشمالي
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18 
 ملولي آمنة

لبشير  جدلية المركزي والمهمش في رواية: غرفة الذكريات
 مفتي

 ميلود قيدوم
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 مسؤول شعبة التكوين في اللغويات-


