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االسم واللقب
أنصر محمد الصالح
بسمة زحاف

درساوي سهام
فائس بٍىض
مىسى بن حذاد
عفاف ساٌح
لٍلى قالتً
حىرٌة ساسً
سمراء شلىاش
عمر مختاري
ساٌحً جمال
ٌمٍنة زكري
وهٍبة مالل
أسماء عبذاوي
سعاد لعرٌبً
سماح بىعمامة
عٍسى طهاري
فاطمة الزهراء المالحي
ريمة حمريط
حنان دندوقة
سمراء سهيلي

عنوان األطروحة
المشرف
الخطابة بٌن بالغة اإلمتاع وبالغة اإلقناع
بلقاسم دفة
آلٌات الحجاج فً كتاب عٌون المناظرات البً علً عمر السكونً – دراسة تداولٌة
ابتسام بن خراف
عبد هللا خنشالي
بنٌة التشكٌل والداللة فً الرواٌة البولٌسٌة العربٌة
جمال سعادنة
النثر الجزائري فً العهد العثمانً  -الرسائل والكرامات أنموذجا -
متقدم الجابري
الصورة الفنٌة فً السرد النسوي الجزائري المعاصر
نجوى منصوري
المقصدٌة فً الخطاب الروائً عند إبراهٌم سعدي
التداخل اللغوي فً نشاط التعبٌرٌٌن الشفوي والكتابً من التعلٌم االبتدائً ( منطقة أم البواقً أنموذجا) محمد بوعمامة
محمد بوعمامة
األشهار السٌاحً االلكترونً لنماذج مختارة من االنترنت  -مقاربة سوسٌو لسانٌة -
الدين صحراوي
تقٌٌمٌة )
تعلٌمٌة أنشطة اللغة العربٌة فً منهاج الجٌل الثانً من الكتاب المدرسً سنة أولى متوسط (دراسة عز
جودي مرداسي
صٌغ الفعل المزٌد فً القرآن الكرٌم -دراسة داللٌة -
الطيب بودربالة
المنحنى الثقافً فً النقد العربً المعاصر  -دراسة فً التحوالت النقدٌة والثقافٌة
جودي مرداسي
مالمح اللسانٌات الوظٌفٌة فً الخصائص اللبن جنى
جودي مرداسي
المصطلح اللسانً فً كتابات محمد رشاد الحمزاوي ( دراسة وصفٌة تحلٌلٌة )
عز الدين صحراوي
أثر االتجاهات اللسانٌة المعاصرة فً تجدٌد النحو العربً -دراسة وتقوٌم
جهود عبد السالم المسدي اللسانٌة  -دراسة فً المنهج والتأصٌل
جودي مرداسي
أسلوبٌة االنزٌاح فً شعر حسٌن زٌدان
مليكة انوي
تقنٌات السرد فً الرحلة الورتٌالنٌة
جمال سعادنة
القوة األنجازٌة ألسلوب النفً فً مدونة عٌون البصائر
السعيد هادف
سٌمٌائٌة اللغة والصورة فً النص التفاعلً العربً -رواٌات محمد سناجلة أنموذجا-
أحمد جاب هللا
أثر الفلسفة التفكٌكٌة فً النقد العربً المعاصر -دراسة فً المرجع والتطبٌقات-
أحمد جاب هللا
مليكة النوي
األنساق الثقافٌة فً الرواٌة النسوٌة الجزائرٌة المعاصرة
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