
 

1 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة الحاج لخضر باتنة

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون

 

 محضر اجتماع اللجنة العلمية للقسم
 مــــــــقس

 واألدب العربي والفنون اللغة
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I- قائمة الحاضرين اعمال دورة اللجنة العلمية للقسم 

 أعضاء اللجنة العلمية للقسم -1

 االمضاء الصفة  واللقباالسم  الرقم
  رئيسا  بوجملينلبوخ  1
  رئيس القسم  جمال سعادنه 2
   عضوا شناف شراف 0
  عضوا  علي خدري  4
  عضوا نواري بالة  5
  عضوا يحي بن مخلوف  6
  عضوا بلقاسم دفة  7
  عضوا عبد العزيز فيضالي  0
 عضوا أحمد جاب هللا 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اللغة واألدب العربيالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة العلمية لقسم 9102/   /   ..........المؤرخ فيوفقا للقرار رقم
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 أعضاء اللجنة العلمية للقسم المتغيبون عن اعمال الدورة -2
 الصفة  االسم واللقب الرقم

 عضو علي خذري 1

 عضو بلقاسم دفة 2

0   

4   

......   
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       II -  اللجنة العلمية للقسمجدول اعمال دورة 

 د(..ل.معلوم ،تشكيل لجان المناقشة )أوال:  -                        

 .التأهيل الجامعيثانيا:  -                     

 متفرقاتثالثا:  -                     

III- عمال دورة اللجنة العلمية للقسمأمجريات 

اجتمعت اللجنة العلمية لقسم اللغة ، 9190 أفريل 10 الخميسمن يوم  العاشرةفي الساعة          
وبعد  ملين،لبوخ بوج األستاذ الدكتور: برئاسةعمال دراسة القضايا الواردة في جدول األالعربي ل واألدب

  .لى القضايا المطروحة للمداولةإتطرق الرئيس  ،الكلمة الترحيبية بالحضور

 عمال:ألجدول ا-

 (ل.م.د علوم،)دكتوراه  لجان مناقشة : تشكيلأوال

 التأهيل الجامعي :ثانيا

 ثالثا: متفرقات

 أوال: تشكيل لجان المناقشة )دكتوراه علوم(

 بة: سمراء جبايلي/الطال10 الطيب بودربالة أ.د. :المشرف

دراسة  –الروائي ديولوجية في خطاب مليكة مقدم اإليالرؤية  :عنوان األطروحة
 - تحليلية تأويلية

 .الفرنسياألدب العالمي الجزائري باللسان  :التخصص
 

 بيانات النشر:
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 فتيحة بن عمومة  :ةالطالب/12 أ.د. محمد بوعمامة :المشرف

 الدين الوهراني.البنية الداللية في كتابات ركن  :عنوان األطروحة
 علوم اللسان العربي. :التخصص

 
 :بيانات النشر

 الداللة الرمزية في كتابات ركن الدين الوهراني. :عنوان المقال/1

 آفاق علمية.مجلة : المجلة/2
 9191 السنة:/3

  3/العدد:4

  12: المجلد/ 5 
 .المركز الجامعي تمنغست /الجهة:6

 ـ لجنة المناقشة:   

مهاجرين ال"الواقع في رواية  يةثورة الوعي بين مركزية األيديولوجية وهامش عنوان المقال:/1
 .لمليكة مقدم األبديين" 

  -كلية اآلداب واللغات–وآدابها مجلة علوم اللغة العربية المجلة: /2

 9191نوفمبر 01 /السنة:3

 3العدد:/4

 02/ المجلد: 5

 جامعة الوادي الجهة:/6

 :ـ لجنة المناقشة
 السعيد لراوي  .ت.عأ -0-جامعة باتنة  رئيسا

 الطيب بودربالة .ت.عأ -0-جامعة باتنة  مشرفا

 سليم بتقة ت.ع.أ سكرةجامعة ب عضوا

 الجمعي بن حركات أ.م.أ -0-باتنة  جامعة عضوا

 محمد عبد البشير مسالتي أ.م.أ -9-سطيفجامعة  عضوا

 قاسم بوزيد أ.م.أ -9-قسنطينة  جامعة عضوا
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 توفيق بن خميس  أ.مأ. 1جامعة باتنة  رئيسا
 محمد بوعمامة  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
 كمال قادري  ع.تأ. المركز الجامعي بريكة عضوا
 محي الدين بن عمار  أ.مأ. 1اتنةجامعة ب عضوا
 خليفة عوشاش  أ.م.أ المسيلة جامعة عضوا
 صالح بوترعة  أ.م.أ أم البواقيجامعة  عضوا

 
  سماير العيد محمدالطالب: /13 السعيد بن ابراهيمأ.د. : المشرف

لـ: محمد بن يوسف أطفيش  الدين االستعارات لعصام شرح شرح :عنوان األطروحة
 -تحقيق ودراسة–من أول الكتاب إلى الفريدة الثانية من العقد األول 

 .تحقيق النصوص ونشرها :التخصص

 
 :بيانات النشر

المقومات من خالل مخطوط دالئل  بعض-المغربيجمالية المخطوط  :عنوان المقال/1
 الخيرات.

 اإلحياء.مجلة : المجلة/2
 9191جوان  السنة:/3

  25/العدد:4

   22: /المجلد5
 .0جامعة باتنة /كلية العلوم اإلسالمية /الجهة:6

 ـ لجنة المناقشة:   

 
 عز الدين صحراوي أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا
 السعيد بن ابراهيم  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
 الميسوم قضة أ.ت.ع جامعة الجلفة عضوا
 عبد الحفيظ هالل  أ.ت.ع  1جامعة باتنة عضوا
 عمار شلواي  أ.ت.ع بسكرةجامعة  عضوا
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 وردة مسيلي  أ.ت.ع المركز الجامعي ميلة عضوا

 
 الطالبة: سميحة األبيض /14 أ.د. بلقاسم دفة: المشرف

)شرفات بحر  التداخل اللغوي في الرواية الجزائرية المعاصرة :عنوان األطروحة
  لواسيني األعرج أنموذجا. (أصابع لوليتا-الفراشةمملكة -الشمال

 .: علوم اللسان العربيالتخصص

 
 :بيانات النشر

 (انساء كازانوفا أنموذج )روايةفي روايات واسيني األعرج توظيف العامية  :عنوان المقال/1

 .كلية اآلداب واللغات-علوم اللغة العربية وأدابها: المجلة/2
 9190مارس السنة:/3

  1/العدد:4

   13: /المجلد5
 .جامعة الوادي /الجهة:6

 ـ لجنة المناقشة:   
 لبوخ بوجملين  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا

 بلقاسم دفة  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
 توفيق بن خميس أ.مأ. 1جامعة باتنة  عضوا
 عادل محلو  أأ.ت. الواديجامعة  عضوا
 قسوميوسف   أ.مأ. تبسةجامعة  عضوا
 صالح خديش  أ.ت.ع جامعة خنشلة عضوا

 

 الطالب: أسماء بن قلح   /15 أ.د. صالح الدين مالوي: المشرف

فن الخطابة )العربي تداولية الخطاب اإلقناعي في التراث  :عنوان األطروحة
 (أنموذجا

 علوم اللسان العربي. :التخصص
 

 :بيانات النشر
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االلتزام والخرق في الليلة الثامنة من بين  المبادئ التخاطبية :عنوان المقال/1
 مناظرة السيرافي النحوي ومتى بن يونس المنطقي. 

 التواصل األدبي.مجلة : المجلة/2 
 .9100ديسمبر  السنة:/3

   12/العدد:4

 جامعة عنابة. /الجهة:5

   
 ـ لجنة المناقشة: 

 
 بلقاسم ليبارير  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا
 صالح الدين مالوي  أ.ت.ع سكرةجامعة ب مشرفا
 جودي مرداسي  أ.ت.ع 1باتنةجامعة  عضوا
 بلقاسم دفة  أ.ت.ع 1جامعة باتنة عضوا
 باديس لهويل  أ.مأ. جامعة بسكرة عضوا
 الربيع بوجالل  أ.م.أ جامعة المسيلة عضوا

 

 الطالبة: نبيلة مالك /16 محمد بوعمامةأ.د. : المشرف

ه التربوية من خالل قناة ينالتحصيل اللغوي لألطفال ومضام :عنوان األطروحة
CNدراسة سوسيولسانية-بالعربية- 

 .اللسانيات :التخصص

 
 :بيانات النشر

 كارتون ناتوورك CNالمضامين اللغوية العربية المغيبة في برامج قناة  :عنوان المقال/1
 -دراسة تحليلية ورؤية نقدية في واقع العناوين وحقيقة األسماء-بالعربية

 9190على أن ينشر في أعداد  9190/ 11/10: بتاريخ الوعد بالنشر/2

 .-المجلس األعلى للغة العربية-للغة العربيةامجلة  / المجلة:0
 

 ـ لجنة المناقشة:   
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 عبد الكريم بورنان أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا
 محمد بوعمامة  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
 زوزدليلة م أ.ت.ع 1جامعة باتنة  عضوا
 رضا جوامع أ.مأ. جامعة سوق أهراس عضوا
 عمار ربيح  أ.ت.ع جامعة بسكرة عضوا
 علية بيبية أ.مأ. جامعة تبسة عضوا

 
 الطالب: سنوسي خبراج /17 أ.د. عبد العزيز شويط: المشرف

 توظيف التراث الشعبي في الرواية النسائية الجزائرية  :عنوان األطروحة
 أدب عربي. :التخصص

 
 :بيانات النشر

المعتقدات والعادات الشعبية في روايتي: عرش معشق، ونادي الصنوبر،  :عنوان المقال/1
 ربيعة جلطي.ل

 .النـــــــــ)ا(صمجلة : المجلة/2
 9102 ديسمبر السنة:/3

  11/العدد:4

 -جيجل-اآلداب واللغاتكلية  /الجهة:5

 ـ لجنة المناقشة:   

 
 السعيد لراوي  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا
 عبد العزيز شويط  أ.ت.ع جيجلجامعة  مشرفا
 عبد الرزاق بن السبع  أ.ت.ع 1باتنة جامعة  عضوا
 رابح لطرش  أ.ت.ع ميلةجامعة  عضوا
 السعيد بوسقطة  أ.ت.ع عنابةجامعة  عضوا
 داد بن عافيةو  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  عضوا
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 الطالبة: نعيمة عزي /18 عز الدين صحراوي: أ.د. المشرف

بيقية لسانية تط القرآني)دراسةالنظرية البنائية وتحليل الخطاب  :عنوان األطروحة
 (للسور المكية

 ةاللسانيات التطبيقي :التخصص
 

 :بيانات النشر

دراسة لبعض الحروف في نماذج )دالالت حروف الجر في القرآن الكريم  :عنوان المقال/1
 (من اآليات القرآنية

 إشكاالت في اللغة واألدبمجلة : المجلة/2
 9191جوان  السنة:/3

  22/العدد:4

   20:/المجلد5
 .المركز الجامعي تمنغست /الجهة:6

 ـ لجنة المناقشة:   

 
 الكريم بورنانعبد   أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا

 عز الدين صحراوي  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
 جودي مرداسي  أ.ت.ع 1جامعة باتنة عضوا
 عمار ربيح  أ.ت.ع جامعة بسكرة عضوا
 سليم عواريب  أ.مأ. المركز الجامعي ميلة عضوا
 نور الدين بوخنوفة  أ.مأ. 2 جامعة سطيف عضوا

 

 الطالب: دربال أسماء /19 ثابت طارقأ.د. : المشرف

ة النسويسلطة الواقع وفنية التخييل في الرواية الجزائرية  :عنوان األطروحة
  .المعاصرة
 أدب عربي حديث. :التخصص

 

 :بيانات النشر



 

11 
 

النظام الزمني )الترتيب( في الرواية الجزائرية النسوية المعاصرة )مزاج  :عنوان المقال/1
 نموذجا الفاروقالخجل، اكتشاف شهوة( لفضيلة تاء مراهقة، 

 .علوم اللغة العربية وآدابهامجلة : المجلة/2
 9190مارس 02 السنة:/3

  21/العدد:4

   13: /المجلد5
 .جامعة الوادي /الجهة:6

 ـ لجنة المناقشة:   

 
 حصيد فيصل   أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا
 طارق ثابت أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
 فاطمة الزهراء شلبي أ.مأ. 1باتنةجامعة  عضوا

 عبد القادر رحيم  أ.م.أ سكرةجامعة ب عضوا
 حاتم كعب أ.م.أ أم البواقيجامعة  عضوا
 عالوة كوسة  أ.م.أ بريكةالمركز الجامعي  عضوا

 

 دكتوراه ل.م.د ثانيا:
 نزيهة لعرافة: ةالطالب/10  شراف شنافأ.د/: المشرف

 محضر اجتماع لجنة التكوين لمشروع دكتوراه الطور الثالث تخصص:بناء على       

 على: نزيهة لعرافةالمتضمن حصول الطالبة:  16/14/2120المؤرخ في:  األدب العربي

وبخاصة المقال المنشور في مجلة  ،على ملف الطالبة المعنية االطالع، وبعد  نقطة 085

اللجنة العلمية للقسم على تشكيل لجنة ( والتأكد من مجمل األنشطة وافقت c)جمصنفة 

 المناقشة ألطروحة الطالبة .

دراسة سيميائية )في روايات أمين الزاوي  المقدس والدنيوي :عنوان األطروحة
 (ثقافية

   أدب عربي: التخصص
 :بيانات النشر

ي الرواية فالفعل السردي واحتواء الثقافة  الثقافة; رافدبوليفونية  :عنوان المقال/1

 .(رواية شارع إبليس ألمين الزاوي أنموذجا) المعاصرة
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 مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية.: المجلة/2

 2121: ديسمبر لسنة/ا3

 22 :العدد/4

 21: /المجلد5

 1جامعة باتنة الجهة:/6

   
 ـ لجنة المناقشة : 

 هللا العشي عبد أ.ت.ع 1جامعة باتنة  رئيسا
 شراف شناف  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
  جمال سعادنة  ع.تأ. 1باتنةجامعة  عضوا
 محمد كعوان   ع.تأ. المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة عضوا
 عزالدين جالوجي أ.مأ. عريريجبرج بو جامعة عضوا
 ياسين سرايعية  أ.م.أ سوق أهراسجامعة  عضوا

 

 الطالب: عزيز عز الدين/12 بلقاسم دفةأ.د. : المشرف

ظاهرة االستلزام الحواري في التراث اللغوي العربي والدرس  :األطروحةعنوان 
 (دراسة تأصيلية) اللساني الحديث

 .اللسانيات واللغة العربية :التخصص

 
 :بيانات النشر

عند  قانون الخبر)  العربيظاهرة االستلزام الحواري في التراث البالغي  :عنوان المقال/1
 (أنموذجا السكاكي

 علوم اللغة العربية وآدابها.مجلة : المجلة/2
 02/0/9190 السنة:/3

  21/العدد:4

   13: /المجلد5
 .جامعة الوادي /الجهة:6

 ـ لجنة المناقشة:   
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 يحي بن مخلوف  أ.مأ. 1جامعة باتنة  رئيسا
 بلقاسم دفة  أ.ت.ع 1جامعة باتنة  مشرفا
 زهور شتوح  أ.م.أ 1جامعة باتنة عضوا
 نوارة بحري  أ.م.أ جامعة خنشلة عضوا
 صالح بوترعة   أ.م.أ أم البواقيجامعة  عضوا
 خليفة عوشاش  أ.م.أ جامعة المسيلة عضوا

 

 التأهيل الجامعيثانيا 

  نة من:المتكو  عمر عرويشكيل لجنة القراءة للمترشح: وافقت اللجنة العلمية على ت-1

 .0جامعة باتنة -أ.م.أ  - دوادي زينب -

 .0جامعة باتنة -أ.ت.ع  - زوزدليلة م -

 جامعة بسكرة. - أ.ت.ع - مالوي األمين -

 نة من:المتكو  دربال باللتشكيل لجنة القراءة للمترشح:  وافقت اللجنة العلمية على-2

 .0جامعة باتنة- أ.ت.ع -بورنانعبد الكريم  -

 .0زغدودة ذياب أ.ت.ع جامعة باتنة -

 ح الدين مالوي أ.ت.ع جامعة بسكرةصال -
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 ثالثا: المتفرقات:

 اعتماد المطبوعات الجامعية البيداغوجية التالية:اللجنة العلمية على  وافقتأ( 

ماستر تخصص: لسانيات  9السنة -محاضرات في تعليمية النحو-د.زبيدة ين السبع/ 0
 .9102/9191السداسي الثالث للموسم الجامعي–تطبيقية 

اسي السد -السنة األولى جذع مشترك -في علم الصرف محاضرات -د. وناسة كرازي /9
 .9102/9191السنة الجامعية -األول

لسانيات  -السنة الثانية ماستر -مطبوعة في الترجمة الوظيفية -/ د. يحي عيسى مريم0
 .9191/9190السداسي الثالث -تطبيقية

 -سانسالسنة الثانية لي -محاضرات في النقد األدبي الحديث -/د. لعجال لكحل4
 .9191/9190السداسي الثالث  -تخصص: لغة

لسانيات  -سسانيمحاضرات في مقياس البرمجة اللغوية السنة الثالثة ل -/ د. زهور شتوح2
 .9102/9191السداسي الخامس  -تطبيقية

 –س سانيلالسنة الثانية  -محاضرات في النقد األدبي الحديث -بارودي  عاشورد./ 6
 .9102/9100-لثالسداسي الثا -تخصص: نقد

سنة  –محاضرات في مقياس السرديات العربية الحديثة والمعاصرة  -/ د. زهيرة بنيني2
 .9102/9191تخصص: أدب عربي السداسي الخامس  -ثالثة ليسانس

 0في مقياس تعليمية النصوص السنة ماستر محاضارات -/ د. عبد العزيز فيضالي0
 9191/9190تخصص: لسانيات تطبيقية السداسي األول 
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 : تغيير وتعديل العنوانب( 

وم تعديل عنوان أطروحة الدكتوراه عل" سليمة بوغرارة "طلب الطالبة:  ليوافقت اللجنة  -
ف من رحيق اإليمان للشيخ وسيم يوس برنامج )من: البعد التداولي للخطاب الديني المرئي

رية برامج قناة القرآن الكريم الجزائ )إلى: البعد التداولي للخطاب الديني المرئي  (أنموذجا
 السعيد هادف. -المشرف: أ.د (أنمزذجا 

وم بتعديل عنوان أطروحة دكتوراه العل "عيسى خليفي"طلب الطالب:  ليوافقت اللجنة  -
لشعر دراسة في ا –الخطاب المعرفي وبناء المتخيل السعري في الكتابة الجديدة  إلى :

 متقدم الجابري. –أ.د المشرف:  -الجزائري المعاصر

  تغيير المشرف:ج( 

: ـبالموسومة  "وفاء عزيز"وافقت اللجنة على إسناد اإلشراف على أطروحة الطالبة :  -
 9100/9109مغربية القديمة المسجل سنة: شعرية الخطاب النقدي في الكتب األدبية ال

محمد منصوري،  -إلى األستاذ الدكتور: جمال سعادنة، بعد تنازل المشرف األول: أ.د
 بعد إحالته على التقاعد.

تير المتحصلة على ماجيس" بن جامع سميرة "د( تقترح اللجنة تسوية لوضعية الطالبة: 
صص تخأن تصنف في الدكتوراه  ، تخصص: أدب قديم ودكتوراه أدب جزائري حديث

 أدب عربي.

محمد زرمان من  -بإشراف أ.د أميرة كتالوافقت اللجنة على تعديل عنوان الطالبة: -
معمر  "إلى "شعرية السرد في روايات9111/9191"شعرية السرد في الرواية الجزائرية 

 أنموذجا. وذلك بناء على موافقة المشرف.حجيج 
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