
 ئري:الخاص بطمبة األدب الجزا مناقشاتالتاريخ 

اسم ولقب  
 الطالب

 المجنة المناقشة: عنوان المذكرة
عمى الترتيب: 

الرئيس/المشرف/ 
 المناقش

 الحجرة التاريخ

 إبراهيم قريني 1
 فارس خالدي

دراسة أنثروبولوجية لحكاية 
مئة ليمة وليمة لمحمود 

 طرشونة

 ميمود قيدوم           
 المجيد بدراويع/ 

 يزيد مغمولي

12/06/2022  
 التوقيت:

8  - 9 

09 

 شيماء بودالية 2
 ليمية شواهدة

دراسة أنثروبولوجية لرحمة ابن 
 بطوطة تحفة النظار 

 فوزية براهيمي         
 ع/المجيد بدراوي 

 أحالم عثامنية

13/06/2022  
 التوقيت:
10,30-
11,30 

 

12 

 إيمان سحقي 3
 ياسمين بوفمفل

صورة المرأة الجزائرية في 
وبر" نروايتي "نادي الص

 عناع"نو"حنين بال

 وردة حالسي         
 شوقي زقادة

 السعيد بومعزة

14/06/2022  
9.30- 

10.30 

9 

رميساء بن  4
 قيراط

 ياسمين عميرة

األنساق الثقافية المضمرة في 
رواية "خطوة في الجسد" 

 لحسين عالم

 سهام بوذروعة          
شوقي زقادة  

 العايش سعدوني

12/06/ 
2022  

 
11.30-
12.30 

14 

 طارق رمضاني  5
 لينة سدراتي

رواية "ساللم تروالر" لقسيمي 
 دراسة سردية بنوية 

 سعيد بومعزة          
 شوقي زقادة 

 ع/ العزيز العباسي

13/06/2022  
 

8.00-9.00 

10 

 13  15/06/2022فوزية عساسمة           والجمالية في القيم اإلنسانية  آية قمري 6



 شوقي زقادة قصص األطفال نماذج مختارة أسماء برحايل
 حنان بن قيراط

 
8.00-9.00 

م عبد الرحمان  7
بوقنون/مريم 

 مموكي

النص الغائب في عتيات رواية 
 يوم رائع لمموت لقسيمي

 وردة معمم   
 عبد الغني خشة

 سهام بوذروعة      

13/06/2022  
 

8.00-9.00  

14 

 سوسن زايدي 8
 فطيمة خمف اهلل

حضور األنثروبولوجيا في 
 رواية الزلزال لمطاهر وطار

 أحالم عثامنية          
 عبد الغني خشة 

 سعيد بومعزة

12/06/2022  
 

8.00-9.00 

13 

 صابرين غوافرية 9
 بسمة بوعشة

مقاربة أنثروبولوجية في رواية 
"خطوة في الجسد" لحسين 

 عالم

زوليخة زيتون          
 عبد الغني خشة

 شوقي زقادة

12/06/2022  
 

10.30-
11.30 

12 

 سميحة بمعزلة 10
 وريدة مجابرة

نية الشعبية في منطقة غاأل
في ضوء األنساق قالمة دراسة 

 الثقافية

 إبراهيم كربوش          
 حنان بن قيراط
 ليمى زغدودي

12/06/2022  
 

10,30-
11,30 

12 

 سقواليبثينة  11
 إكرام سيعاوي

 

أزمة المثقف في رواية " وحيدا 
 في الميل" لبشير مفتي

وردة معمم          
 حنان بن قيراط

 راوية شاوي

12/06/2022  
 

8.00-9.00  

11 

12 

 توفيق بركوس

البنية السردية في المجموعة 
القصصية "نماذج بشرية" 

 ألحمد رضا حوحو

 فوزية براهيمي
 حنان بن قيراط

 عبد الحميم مخالفة           

13/06/ 
2022   

 
8.00-9.00 

10 

13 
 نجالء سبتي

 جهينة بابوري

صورة اليهودي في الرواية 
 الجزائرية المعاصرة

 وردة معمم
 أحالم عثامنية
 أسماء سوسي

12/06/2022   
 

9.30 -

09 



10.30 
 روميسةعثامنية 14

 أحالم عشاش
األنساق الثقافية في أدب 

تخميص االبريز  الرحمة"رحمة
 في تمخيص باريز لمطهطاوي

 نادية موات
 أحالم عثامنية

 عبد المجيد بدراوي  

14/06/2022  
 

8.00-9.00  

13 

 إيمان بوعشة 15
 شيماء شريط

تمظهرات شخصية المرأة في 
رواية جمجامش والراقصة 

 لربيعة جمطي 

 يزيد مغمولي          
 أحالم عثامنية 

 عبد الحميم مخالفة 

13/06/2022  
 

9.30-10.30 

14 

 ليمى زفول 16
 يسرى زعالني

القيم الجمالية في أدب الدولة 
 قراءة في نماذج الحفصية.

 زوليخة زيتون          
 العايش سعدوني 

 ميمود قيدوم

12/06/2022  
 

9.30-10.30 

10 

17 
 سميرة محمودي 

 صوفيا بومعزة

المنطق السردي التقميدي في 
الرواية الجزائرية الحديثة "بوح 

الرجل القادم من الظالم" 
 البراهيم سعدي انموذجا

 وردة معمم          
 العايش سعدوني 

 سهام بوذروعة

13/06/2022  
 

9.30-10.30 

13 

شيماء بن  19
 أوغيدن

 حسيبة بوخضرة
 

الفضاء المتخيل والواقع في 
الرواية الجزائرية الحديثة" 

 كراف الخطايا لعيسى لحيمح

عبد الغاني خشة           
 العايش سعدوني

 يزيد مغمولي

13/06/2022  
10,30-
11,30 

13 

21 
 إيمان رزيق

 ميسون قباي

صورة المغترب في رواية كيف 
ترضع من الذئبة دون أن 

 تعضك 

بشرى الشمالي          
 وردة معمم 

 يزيد مغمولي    

13/06/2022  
11.30-
12.30 

14 

 مروة حميدة 22

 صفاء نوادرية

دراسة مقارنة لقصة أم 
السيسي والذئب بين المهجة 
 الجزائرية والمهجة التونسية 

 حنان بن قيراط          

 فوزية عساسمة

 ليمى زغدودي

12/06/2022  
9.30-10.30 

13 
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 فوزية عساسمة  سيميائية ثميب ريان

 إبراهيم كربوش

11.30-
12.30  

 سارة رزق اهلل  22

 أنفال مغيرس

البعد الديني في األغاني 
الشعبية الجزائرية نماذج 

 مختارة

 

 أسماء سوسي

 فوزية عساسمة

 زغدوديليمى 

13/06/2022  
 

9.30-10.30 

09 

نور الهدى  23
 قروف

 لبنى طرشي

البعد الجمالي في األلغاز 
 الشعبية الجزائرية

 نماذج مختارة

 أحالم عثامنية          

 فوزية عساسمة 

 راوية شاوي

12/06/2022  
11.30-
12.30 

13 

 ريحانة كردوسي 24

 مروى حمري

النزعة البطولية في شعر 
 مفدي زكريا االليادة أنموذجا

 عبد الغاني خشة          

 أسماء سوسي

 مخالفة

12/06/2022  
 

11.30- 
12.30 

10 

 صباح بوحديد 25

 رحمة نواورية

االستراتيجية الحجاجية في 
 المنام الكبير لموهراني

 وردة حالسي 

 أسماء سوسي

 أحالم عثامنية  

15/06/2022  
 

8.00 -9.00  

10 

26 

 ليميا حناشي

شعرية الخطاب في أدب 
السجون" محمد العيد آل 

 خميفة أنموذجا

وردة حالسي          
 أسماء سوسي

 راوية شاوي

15/06/2022  
 

10.30 -
11.30 

10 

 بشرى بومعزة 27

 جزيرة بمحواس

 

ني بديعية ابن خموف القسنطي
"استرواح القبول بمدح 

مضمونها ونظامها  الرسول"

 إبراهيم كربوش

 أسماء سوسي

 سهام بوذروعة

15/06/2022  
 

9.30 -

12 



 10.30  البالغي
 
 

 عامنيةننهاد  28

 سممى العقون

األنا واآلخر في ساللم تروالر 
 لسمير قسيمي

 ليمى زغدودي          

 عمي طرش

 بشرى الشمالي

14/06/ 
2022  

 
8.00 -9.00 

10 

29 
 أسماء رزايقية

 أميرة شتيوي

ابتمع  8االنا واآلخر في رواية" 
 الحكاية لحنان بركاني 

نادية موات          
 عمي طرش

 فوزية براهيمي

14/06/2022  
 

9.30 -
10.30 

13 

30 
 إشراق قتاتمية

 صفاء معافة

االغتراب في رواية الريس 
 لهاجر قويدري

فوزية عساسمة          
 عمي طرش

 ليمى زغدودي

14/06/2022  
 

10.30 -
11.30 

09 

العتبات النصية في رواية  رحايمي رزيقة 31
 غرفة الذكريات لبشير مفتي

 وردة معمم

 وردة بويران

 زوليخة زيتون

15/06/2022  
 

8.00-9.00 

14 

ة ايتمظهرات الراوي في رو  رزق اهلل بشرى 32
 م بتقةيجذور وأجنحة لسم

 السعيد بومعزة
 شوقي زقادة

 إبراهيم كربوش

12/06/2022  
 

9.30-10.30  

11 

 سارة صحراوي 33

 سعاد بوشامة

االلتزام في رواية ذاكرة الجسد  
 ألحالم مستغانمي

 ميمود قيدوم        

 راوية شاوي

 يزيد مغمولي 

15/06/2022  
 

8.00 -9.00 

09 



 مروة بساقمية 34

 عائشة بساقمية

اإليديولوجي والخيالي في 
رواية اختالط المواسم وليمة 

 القتل الكبرى لبشير مفتي

 وردة حالسي         
 راوية شاوي 

 عبد الحميم مخالفة

15/06/2022  
 

9.30 -
10.30 

14 

 سممى حمبمي 35

 رفيقة حمبمي

مقاربة أنثروبولوجية في 
ب ديوان االسبرطي لعبد الوهاال

 عيساوي

 عمي طرش            
 ميمود قيدوم

 فوزية براهيمي

15/06/2022  
 

9.30-10.30 

13 

 بثينة بوتابو 36

 خديجة هيشور

تداخل األجناس في رواية 
المهدي المنتظر لعز الدين 

 جالوجي

 نادية موات         
 ميمود قيدوم 

 ليمى زغدودي

15/06/2022  
 

10.30-
11.30 

9 

 حسناء قمقول 37

 مروة شاوي

 

شعرية المبالغة في ديوان ابن 
 هانئ نماذج مختارة

 العايش سعدوني           
 فريدة زرقين
 ميمود قيدوم

12/06/2022  
10.30-
11.30  

13 

عبير  38
بوقنسوس/لميس 

 بوقنسوس

االشتغال الطقوسي في رواية 
الغيث لمحمد ساري مقاربة 

 أنثروبولوجية

راوية شاوي           
 سعيد بومعزة

 ع/العزيز العباسي

14/06/2022 09 

 أسماء قميل  39

 عتروسسممى 

صورة المرأة في رواية زنقة الطميان 
 لبومدين بمكبير

 عبد المجيد بدراوي
 ع.العزيز العباسي
 نور الدين مكفة 

14/06/2022  
 

9.30-10.30 

14 

مروة ماجن إيناس  40
 سعيدي

الطابو السياسي في " رواية 
الكاسكيطا والسيجار لغاني مهدي 

 دراسة نسقية 

نادية موات         
 براهيميفوزية 

 ع/ العزيز العباسي

14/06/2022  
10.30-
11.30 

13 

سيميائية العتبات النصية في رواية  رانية جبايرية 41
 "رائحة خبز الصباح" لعيسى مومني 

 وردة حالسي
 الطاهر عفيف 

15/06/2022  
11.30-

13 



 12.30 إبراهيم كربوش أميرة زواوي

 فراح روابحية 42

 آمنة رقيق

جمالية الصورة الممونة في الخطاب 
المرئي عند الطفل في الجزائر 

 مقاربة سيميائية

 سعيد بومعزة         
 وردة حالسي

 سهام بوذروعة

14/06/2022  
10.30-
11.30 

14 

      

 سماح دبابي 43

 غادة عثامنية

حنان بن قيراط            التجريب في الحمزون العنيد 
 نورالدين مكفة

 الحميم مخالفةعبد 

19/06/2022  
8.00-9.30 

9 

التعالي النصي في رواية سرادق  نوارة جودي 44
 الحمم والفجيعة

عبد الحميم مخالفة         
 نورالدين مكفة
 ليمى زغدودي

19/06/2022  
9.30-10.30 

9 

 حنان عرباوي 45

 ماجدة خريفي

ية شضالعجائبية في رواية مرايا مت
 لعبد المالك مرتاض

وردة حالسي         
 نورالدين مكفة

 ع.العزيز العباسي

19/06/2022  
11.30-
12.30 

13 

46 
 سكفالي

العايش سعدوني            التناص في ديوان المهب المقدس 
 نورالدين مكفة

 شوقي زقادة

19/06/2022  
10.30-
11.30 

14 

 نسيمة سياري 47

 لينة بن حميدة

جدلية الخطاب والذاكرة في رواية" 
 بوابة الذكريات" آلسيا جبار

وردة معمم         
 زوليخة زيتون
 أحالم عثامنية

19/06/2022  
8.00-9.00 

10 

 سامية مخموفي 48

 نزهة بوسعيد 

جدلية الخطاب والسمطة في ثالثية 
أحالم مستغانمي "ذاكرة الجسد، 

 فوضى الحواس، عابر سرير"

سهام بوذروعة           
 زوليخة زيتون

 قيراطحنان بن 

19/06/2022  
9.30-10.30 

11 

 زيادة أشواق  49

 سوفي بسمة

أبعاد المركزية الذكورية في رواية " 
" لمستغانمي مقاربة comنسيان. 

 ثقافية

أسماء سوسي           
 زوليخة زيتون
 سهام بوذروعة

19/06/2022  
10.30-
11.30 

9 



 أحالم بوستة 50

 منال رخروخ

شعرية السرد في رواية المغارة 
 المتفجرة ليمينة مشاكرة 

العايش سعدوني          
 فوزية براهيمي

 نور الدين مكفة

20/06/2022  
10.30-
11.30 

10 

 دنيا سميماني  51

 راضية بوناب

البنية السردية في الفراشات 
 والغيالن لجالوجي

 عبد الحميم مخالفة    
 فوزية براهيمي
 ليمى زغدودي

20/06/2022  
9.30-10.30 

13 

 ليندة يحمدي 52

 نبيمة سممى

الطابو الديني في رواية هالبيل 
 لسمير قسيمي 

 عمي طرش         
 فوزية براهيمي

 عبد المجيد بدراوي

20/06/2022  
11.30-
12.30 

13 

 هيثم سعايدية 53

 زينب بودراع

مقاربة أنتروبولوجية لرواية الغجر يحتجون 
 االعرج  أيضا لواسيني

 عبد المجيد بدراوي           
 نادية موات

 أحالم عثامنية

19/06/2022  
8.30-9.30 

11 

54 
 لبنى هداهدية

المنشور االلكتروني الجزائري بين 
النسق المساني والنسق األيقوني 

 منصة الفيسبوك أنموذجا

 فوزية براهيمي
 نادية موات

 فوزية عساسمة

19/06/2022  
9.30-10.30 

12 

55 
 حميمة رزق اهلل

التاريخي والتخييمي في رواية" 
 كتاب الماشاء" لقسيمي

 ميمود قيدوم          

 نادية موات 
 عبد المجيد بدراوي 

20/06/2022  
10.30-
11.30 

11 

 أحالم شوابنة 56

رحمة نفيسة 
 ستيني

فوزية عساسمة            أدب الطفل الرقمي
 نادية موات

 عبد الغاني خشة

20/06/2022  
9.30-10.30 

14 

 ابتسام بورنان 57

 أميرة غوافر

صورة الفمسطيني في رواية 
 كريماكوريوم 

 شوقي زقادة
 سعيد بومعزة

 ع/ العزيز العباسي

19/06/2022  
8.00-9.00 

12 

 مريم كاليعية 58

 أمينة فناز

خصائص الخطاب النسوي لفضيمة 
الفاروق في رواية تاء الخجل 

 لفضيمة الفاروق

بشرى الشمالي           
 سعيد بومعزة

 زوليخة زيتون

20/06/2022  
10.30-
11.30 

12 



59 
 إيناس مموكي

مقاربة تداولية من التمفظ إلى 
اإلنجاز في المقامة البغدادية 

 أنموذجا  

 شوقي زقادة
 سعيد بومعزة

 السعيد مومني  

20/06/2022  
8.00-9.00  

10 

األيديولوجي والتاريخي في رواية  مروة حفايظية 60
 "الديوان االسبرطي"

 وردة معمم           
 ع. العباسي

 السعيد مومني

20/06/2022  
9.30-10.30 

10 

 شوابية يمينة 61

 ياسمينة بنوري

التجريب في رواية معركة الزقاق 
 درة.جلرشيد بو 

 عبد الحميم مخالفة           
 ع.العزيز العباسي 

 يزيد مغمولي

20/06/2022  
10.30-
11.30 

13 

لينة إكرام  62
 وئام دبار/لغريب

 

جدلية النفعي والجمالي في الخطاب 
 االشهاري التمفزي في الجزائر.

 شوقي زقادة 
 إبراهيم كربوش 

 سهيمة زرزار

20/06/2022  
9.30-10.30 

11 

 سيف الدين هضام 63

 شعيب مرنيز

الظواهر األنثروبولوجية في 
الجزائري " يوم الخطاب الروائي 

 رائع لمموت" لقسيمي

العايش سعدوني          
 إبراهيم كربوش

 عبد المجيد بدراوي

20/06/2022  
8.00-9.00 

11 

 نسرين درويش 64

 خديجة شمباب

صورة المرأة والرجل في رواية 
 األسود يميق بك ألحالم مستغانمي.

سعيد بومعزة          
 إبراهيم كربوش
 بشرى الشمالي

19/06/2022  
11.30-
12.30 

11 

 عريفي وردة  65

 تريعي صورية 

األنساق الثقافية في رواية حرب 
 القبور لمحمد ساري.

وردة معمم            
 إبراهيم كربوش

 راوية شاوي

20/06/2022  
10.30-
11.30 

14 

 حياة ديممي 66

 شيماء رحامنية

البنية السردية في رواية األسود 
 مستغانمييميق بك ألحالم 

نور الدين مكفة            
 إبراهيم كربوش    

 زوليخة زيتون

20/06/2022  
11.30-
12.30 

14 

خمود شويب/  67
 سممى سقوالي

دراسة أنثروبولوجية لقصة رمانة 
 لمطاهر وطار

 أسماء سوسي           
 بشرى الشمالي

 عبد المجيد بدراوي

20/06/2022  
8.00-9.00 

13 



 بخاخشة عفاف 68

 منى غمري

بناء السرد البوليسي في رواية 
 الخواتم القاتمة لمراد بوكرزازة.  

راوية شاوي          
 بشرى الشمالي

 يزيد مغمولي 

20/06/2022  
9.30-10.30 

13 

 أسماء يوسف 69

 ماريا حدادي

معارضة النسق الشعري عند حنين 
 عمر نماذج مختارة.

 عبد الحميم مخالفة
 بشرى الشمالي  

 السعيد مومني                    

20/06/2022  
10.30-
11.30 

10 

 صفاء قواسمية 70

 مروة جاهل

تصوير الصراع الثقافي والتاريخي 
في رواية الغجر يحبون أيضا 

 لواسيني االعرج

 فوزية عساسمة       
 بشرى الشمالي 

 ليمى زغدودي   

19/06/2022  
8.00-9.00 

12 

نور الهدى  71
 خمفالوي/

 شهرزاد ليتيم

البنية الفنية في المجموعة 
القصصية "ابتكار اآلالم" لمحمد 

 جعفر

 ميمود قيدوم           
 بشرى الشمالي 

 زوليخة زيتون

19/06/2022  
9.30-10.30 

12 

صورة المرأة الجزائرية في روايتي  إيمان سحقي 72
 عناع"ن"نادي الصتوبر" و"حنين بال

 وردة حالسي         
 زقادةشوقي 

 السعيد بومعزة

19/06/2022  
9.30-10.30 

10 

 ربيعي وفاء 73

 ربعي ريمة

األمثال الشعبية في منطقة قالمة، 
 دراسة موضوعاتية.

 نور الدين مكفة
 حنان بن قيراط
 يزيد مغمولي

20/06/2022  
9.30-10.30 

9 

 أحالم بوساحة  74

 منى شيروف

بنية الشخصية في رواية الفراشات 
 لجالوجيوالغيالن 

 ع/ العزيز العباسي          
 ميمود قيدوم 

 وردة حالسي

20/06/2022  
8.00-9.00 

9 

 

 


