الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية اللغة و األدب العربي و الفنون
قسم اللغة واألدب العربي

االسم
األخضر
محمد
عبد الرحمان
السعٌد
صالح
السعٌد
الطاهر
مسعود
السعٌد
السعٌد
علً
عبد الرزاق
أحمد
بلقاسم
أحمد
بلقاسم
عبد السالم
علً
عبد الحمٌد
عبد الحمٌد
لخضر
فاتح

اللقب
الزاوي
زغٌنة
تبرماسٌن
خضراوي
لمباركٌة
بوخالفة
مشري
صحراوي
جاب هللا
لراوي
زغٌنة
بن السبع
بلخضر
ساعً
جاب هللا
حمام
ضٌف
عالٌة
بن صخرٌة
هٌمة
بلخٌر
حنبلً

عنوان الرسالة
المؤثرات األجنبٌة فً الرواٌة العربٌة المغاربٌة – دراسة فنٌة مقارنة
أبو الٌقظان ونثره
البنٌة اإلٌقاعٌة للقصٌدة المعاصرة فً الجزائر
النظرٌة النقدٌة فً كتب اإلعجاز القرآنً من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجرٌٌن
النص المسرحً فً الجزائر –- 1972- 1922
القضاٌا اللغوٌة والبالغٌة فً تفسٌر الثعالبً
عبد السالم السلطانً وجهوده فً شرحه لشواهد األشمونً
األفعال المتضمنة فً القول بٌن الفكر المعاصر والتراث العربً
نظام السرد فً الرواٌة الجزائرٌة (التقلٌدٌة  ،النفسٌة  ،الجدٌدة )
المدٌنة فً الشعر العربً المعاصر
هاجس الحرٌة فً الشعر العربً المعاصر محمد مفتاح الفٌتوري أنموذجا(دراسة موضوعاتٌة )
قصص األطفال فً المغرب العربً –الجزائر –تونس -المغرب دراسة تأصٌلٌة تطبٌقٌة
المقاٌٌس األسلوبٌة عند الزمخشري من خالل تفسٌره الكشاف (دراسة وصفٌة)
الحصر فً القرآن الكرٌم دراسة للربع األول فً ضوء علمً النحو والمعانً .
األبعاد الموضوعٌة والفنٌة فً الرسائل األندلسٌة خالل القرن الخامس الهجري
آلٌات التواصل فً الخطاب القرآنً
الكتابة األدبٌة عند أبً القاسم سعد هللا
شعر الفالسفة فً األندلس فً القرنٌٌن الخامس والسادس الهجرٌٌن
شعر الفقهاء فً األندلس من القرن الخامس إلى نهاٌة القرن الثامن الهجري
الرمز الصوفً فً الشعر المغاربً المعاصر
البنٌة اللغوٌة لرمٌات أبً فراس الحمدانً
التناص فً شعر ابن هانئ األندلسً

المشرف
العربً دحو
العربً دحو
عبد هللا العشً
عبد هللا العشً
العربً دحو
بلقاسم لٌبارٌر
فرحات عٌاش
عبد هللا العشً
العربً دحو
العربً دحو
عبد هللا العشً
محمد زغٌنة
عبد القادر دامخً
السعٌد هادف
العربً دحو
محمد خان
السعٌد خضراوي
العربً دحو
العربً دحو
العربً دحو
السعٌد هادف
محمد زغٌنة

تاريخ المناقشة
04/11/1998
16/12/1992
14/07/2002
27/09/2002
13/11/2003
22/11/2003
04/03/2004
05/06/2004
15/09/2004
19/09/2004
22/09/2004
14/10/2004
13/01/2005
21/03/2005
21/03/2005
04/06/2005
11/06/2005
13/06/2005
14/06/2005
15/06/2005
15/06/2005
16/06/2005

عمار
محمد
عبد الحمٌد
أحمد
حسٌن
أبو غنٌمة
حسٌن
علً
زغدودة
متقدم
سعٌدة
بلقاسم
عمر
عادل
أحمد
سلٌمان
عبد هللا
زهٌرة

شلواي
الحقول الداللٌة فً درعٌات أبً العالء المعري
خلٌفة
نظرٌة العروض وموسٌقى الشعر فً الفكر الفلسفً النقدي عند العرب قدٌما وحدٌثا
عباسً
ظاهرة المجالس وأثرها فً الشعر األندلسً حتى سقوط الخالفة األموٌة
بن بوزة
الجملة اإلسمٌة وأنماطها فً السبع الطوال  -دراسة نحوٌة لغوٌة تحلٌلٌة تطبٌقٌة إحصائٌة-
زٌدانً
التحلٌل المستقبلً لألدب
امحمد علً عمار الجهود النحوٌة والبالغٌة فً لٌبٌا فً النصف الثانً من القرن العشرٌن
بن مشٌش
أثر القرآن الكرٌم فً النثر الجزائري الحدٌث
منصوري
البطل السجٌن السٌاسً فً الرواٌة العربٌة المعاصرة
ذٌاب
البناء اللغوي للصورة البٌانٌة فً سورة البقرة
الجابري
جمالٌات التناص فً شعر أمل دنقل
بن بوزة
الهوٌة واالختالف فً الرواٌة النسوٌة فً المغرب العربً
دكدوك
التشكٌل اإلبداعً فً شعر صالح الخرفً
زرفاوي
 دراسة وصفٌة تحلٌلٌة -النظرٌة األدبٌة والعولمة
محلو
الصوت والداللة فً شعر الصعالٌك (تائٌة الشنفرى أنموذجا)
قنشوبة
البناء الفنً فً القصٌدة الشعبٌة الجزائرٌة ،منطقة شمال الصحراء أنموذجا 1950-1850
بن علً
التفسٌر النحوي للقرآن الكرٌم عند الزمخشري من خالل فكرة (الوجوه والفروق)
خنشالً
أثر النزاعات المذهبٌة والروحٌة فً الشعر المغربً (من القرن  2إلى القرن  4هـ )
بنٌنً
بنٌة الخطاب الروائً عند غادة السمان – مقاربة بنٌوٌة -

محمد األمٌن

بحري

عائشة
رحٌمة
الشرٌف
جمال
وداد
ملٌكة
محمد
محمد
األمٌن
سلٌم
جمال
عمر
حورٌة

عبٌزة
شٌتر
بوروبة
مباركً
بن عافٌة
النوي
مشعالة
بن صالح
مالوي
بتقة
مجناح
بن طرٌة
رواق

عبد هللا بو خلخال
عبد القادر دامخً
عبد هللا العشً
سامً الكنانً
عبد هللا العشً
السعٌد هادف
علً خذري
محمد العٌد تاورتة
بلقاسم لٌبارٌر
عبد هللا العشً
الطٌب بودربالة
محمد زغٌنة
الطٌب بودربالة
السعٌد هادف
العربً دحو
السعٌد هادف
معمر حجٌج
الطٌب بودربالة

23/06/2005
28/06/2005
03/07/2005
05/12/2005
18/01/2006
27/12/2006
17/12/2007
17/12/2007
13/01/2008
01/07/2008
03/11/2008
27/11/2008
29/11/2008
14/12/2008
28/01/2009
21/02/2009
13/05/2009
03/06/2009

بنٌة الخطاب المأساوي فً رواٌة التسعٌنٌات الجزائرٌة الطاهر وطار ،واسٌنً األعرج ،أحالم مستغانمً.

السعٌد جاب هللا

02/07/2009

دراسة وظٌفٌة ألسلوب التوكٌد فً القرآن الكرٌم
تداولٌة النص الشعري ،جمهرة أشعار العرب نموذجا
بناء الرواٌة فً ضوء المفاهٌم النظرٌة للروائٌٌن العرب
الغرب فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة
فضاء القصٌدة فً شعر سعدي ٌوسف – دراسة سمٌو تأوٌلٌة-
مقاربة بٌن األسلوبٌة ونظرٌة النظم
االغتراب عند اإلمام علً من خالل نهج البالغة
قرٌنة المطابقة فً النحو العربً وتطبٌقها فً القرآن الكرٌم – دراسة نظرٌة تطبٌقٌة -
جدل النص والقاعدة قراءة فً نظرٌة النحو العربً (بٌن النموذج واالستعمال)
الرٌف فً الرواٌة الجزائرٌة – دراسة تحلٌلٌة مقارنة -
دالالت المكان فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر بعد 1970
التفكٌر البالغً عند الزركشً من خالل كتابه البرهان فً علوم القرآن
مقصورة حازم القرطاجنً ومضمونها وتشكٌلها الجمالً

السعٌد هادف
عبد القادر دامخً
عبد هللا العشً
الطٌب بودربالة
عبد هللا العشً
الطٌب بودربالة
عبد القادر دامخً
فرحات عٌاش
السعٌد هادف
الطٌب بودربالة
العربً دحو
كمال عجالً
العربً دحو

06/07/2009
07/07/2009
17/12/2009
28/01/2010
11/02/2010
16/02/2010
01/06/2010
14/06/2010
17/06/2010
12/07/2010
15/07/2010
08/11/2010
02/02/2010

ابتسام
عبد اللطٌف
مجٌد
مسعود
حٌاة

بن خراف
حنً
قري
وقاد
معاش

نوارة

بحري

رقٌة
محمد
جمال

لحباري
عبد الهادي
سعادنة

رشٌد

فلكاوي

الواقع والمتخٌل اللغوي فً مدٌنة بجاٌة وضواحٌها -دراسة وصفٌة تحلٌلٌة لبعض الوضعٌات التبلٌغٌة-

سامٌة

راجح

أسلوبٌة القصٌدة الحداثٌة فً شعر "عبد هللا حمادي"

نجوى

منصوري

الخطاب الحجاجً السٌاسً فً كتاب اإلمامة والسٌاسة البن قتٌبة دراسة تداولٌة
التشكٌل الفنً فً دٌوان الشٌخ عبد القادر بطبجً
مسار الرمز وتطوره فً الشعر الجزائري الحدٌث ( )2004-1962دراسة تحلٌلٌة فنٌة
جمالٌات التشكٌل اإلٌقاعً فً شعر «عبد الوهاب البٌاتً" دراسة فً الجذور الجمالٌة لإلٌقاع
األشكال الشعرٌة فً دٌوان الششتري -دراسة أسلوبٌة-
نظرٌة االنسجام الصوتً وأثرها فً بناء الشعر – دراسة وظٌفٌة تطبٌقٌة فً قصٌدة "والموت اضطرار"
للمتنبً
التناص فً رواٌات الطاهر وطار
بناء القصٌدة فً شعر «أحمد سحنون"
الشعر الجزائري فً العهد العثمانً موضوعاته وخصائصه الفنٌة

السعٌد بن براهٌم
عبد الرزاق بن السبع
كمال عجالً
عبد القادر دامخً
أحمد جاب هللا

14/12/2010
12/01/2011
23/01/2011
16/07/2011
07/07/2011

محمد بوعمامة

28/09/2011

عبد الرزاق بن السبع
الطٌب بودربالة
عبدالحمٌد بن صخرٌة

29/09/2011
15/12/2011
12/04/2012

عز الدٌن صحراوي

00/00/2012

امحمدفورار

17/05/2012

الموروث السردي فً الرواٌة الجزائرٌة رواٌات الطاهر وطار وواسٌنً األعرج أنموذجا–مقاربة تحلٌلٌة -الطٌب بودربالة

27/06/2012

لٌلى

كادة

المكون التداولً فً النظرٌة اللسانٌة العربٌة –ظاهرة االستلزام التخاطبً أنموذجا-

بلقاسم دفة

03/07/2012

فاطمة الزهراء

باٌزٌد

الكتابة الروائٌة النسوٌة العربٌة بٌن سلطة المرجع وحرٌة المتخٌل

الطٌب بودربالة

20/12/2012

ٌوسف
حبٌبة
حكٌم
رشٌد
ربٌعة
شاكر
بهاء

العاٌب
مسعودي
دهٌمً
غنام
برباق
لقمان
بن نوار

المتعالٌات النصٌة فً أدب السجون والمعتقالت فً الجزائر 1662-1954
الفكر البالغً عند طه حسٌن
أسس النظرٌة البنٌوٌة فً النقد الحدٌث
شعر أبً الحسن الحصري –دراسة أسلوبٌة
الداللة المعجمٌة عند العرب دراسة نظرٌة تطبٌقٌة
بناء القصٌدة فً شعر ابن األبار القظاعً 595هـ658-هـ
العجائبٌة فً الرواٌة العربٌة المعاصرة –مقاربة موضوعاتٌة تحلٌلٌة-

محمد منصوري
محمد لخضر زبادٌة
كمال عجالً
معمر حجٌج
محمد بوعمامة
علً عالٌة
الطٌب بودربالة

21/01/2012
29/01/2013
07/03/1971
21/03/2013
09/04/2013
24/10/2013
27/10/2013

شراف

شناف

العقل النقدي األدبً العربً المعاصر وخطاب األنساق– دراسة حفرٌة تأوٌلٌة فً التشكٌالت الخطابٌة-

عبد هللا العشً

06/11/2013

نصر الدٌن
ناصر
بوعالم
صفٌة
زٌنب

وهابً
بركة
بوعامر
طبنً
دوادي

مستوٌات األداء البالغً فً القراءات القرآنٌة المختلفة فً المعنى المعجمً –دراسة داللٌة بالغٌة-
أدبٌة السٌر الذاتٌة فً العصر الحدٌث – بحث فً آلٌات اشتغال النصوص ومرجعٌاتها الفاعلة ـ
شعرٌة المطلع فً القصٌدة العباسٌة
التفكٌر اللسانً عند األلوسً – دراسة فً روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً-
التشبٌه التمثٌلً فً الحدٌث النبوي الشرٌف – دراسة بالغٌة فً البٌان النبوي-

لخضر بلخٌر
محمد منصوري
محمد منصوري
بلقاسم دفة
محمد بوعمامة

10/11/2013
20/11/2013
21/11/2013
27/11/2013
28/11/2013

عبد الرزاق

بن دحمان

طارق
كمال
فاطمة
علٌة
جمال

ثابت
طاهٌر
زاٌدي
بٌبٌة
كوٌحل

النسق الشعري وبنٌاته فً شعر أحمد الطٌب معاش
الخطاب المعرفً للشعر العربً قبل اإلسالم
االتساق واالنسجام فً شعر رزاق محمود الحكٌم – دراسة فً دٌوان األرق-
السٌاق وداللته فً القصص القرآنً قصة موسى علٌه السالم –أنموذجا-
الظواهر اللغوٌة فً القراءات األربعة الشاذة – دراسة تطبٌقٌة تحلٌلٌة-

لزهر

مساعدٌة

الحضور األسطوري فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة رواٌات واسٌنً األعرج والطاهر وطار "أنموذجا"

رشٌد راٌس

عبد القادر
اسمهان
العزوزي
رشٌد
سلٌمان
عبد الناصر
نورة
سعاد
إلٌاس

بقادر
مٌزاب
حرزولً
بلعٌفة
بوراس
مشري
بن حمزة
عون
مستاري

جهود علماء توات فً الدرس اللغوي من خالل الشروح (دراسة وصفٌة)
الزمن النحوي وداللته – دراسة تطبٌقٌة فً دٌوان أبً فراس الحمدانً-
التواصل اللغوي فً الخطاب القرآنً – دراسة فً االستئناف البٌانً-
النظرٌة النقدٌة العربٌة الحدٌثة ،إشكالٌة تأسٌس أم أزمة تمأسس ،قراءة فً األنظمة المعرفٌة.
القرائن النحوٌة اللفظٌة واالتساق النصً
دالالت العدول الصرفً فً القرآن الكرٌم
الخطاب القصصً فً القرآن الكرٌم – مقاربة تداولٌة-
شعرٌة السرد فً قصص غادة السمان "القمر المربع نموذجا" دراسة سٌمٌو تأوٌلٌة -
حداثة القصٌدة فً شعر عبد الوهاب البٌاتً

لبوخ بوجملٌن
محمد بوعمامة
لخضر بلخٌر
ٌوسف األطرش
عٌاش فرحات
أحمد جالٌلً
الجودي مرداسً
السعٌد جاب هللا
بشٌر تاورٌرٌت

21/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
12/05/2014
14/05/2014
18/05/2014
16/06/2014
18/06/2014
23/06/2014

عبد القادر

شرٌط

فن رثاء المدن فً الشعر المغربً القدٌم من الفتح العربً اإلسالمً إلى العهد العثمانً

محمد األخضر الزاوي

23/06/2014

عبد الحمٌد
وردة
عبد الحلٌم

جرٌوي
سلطانً
كبرط

منصف

شلً

الطٌب بودربالة

10/09/2014

مرجانة
سمٌرة
محمد
رضا
ٌوسف
إسماعٌل

بوحوش
قروي
مدور
عامر
بدٌدة
جبارة

الطٌب بودربالة
الطٌب بودربالة
الجودي مرداسً
أحمد جاب هللا
محمد منصوري
الشرٌف بوروبة

17/09/2014
18/09/2014
26/10/2014
07/01/2015
13/01/2015
20/01/2015

عبد الكرٌم

خلٌل

شعرٌة الخطاب فً المناجاة الصوفٌة فً القرن الرابع الهجري
أشكال السرد فً األدب الجزائري القدٌم
األبعاد الحضارٌة فً الخطاب األندلسً فً القرن الخامس الهجري
مرجعٌات الهوٌة األندلسٌة – دراسة فً التواصل الثقافً خالل عصر ملوك الطوائف (-422
484هـ 1191-1130/م)
انفتاح النص واشكالٌة التأوٌل فً المقامة العربٌة
شعرٌة الخطاب الشعري عند سمٌح القاسم – مقاربة بنٌوٌة-
األفعال الكالمٌة فً القرآن الكرٌم (سورة البقرة) دراسة تداولٌة
العنونة فً الشعر النسوي المعاصر شعر " هدى مٌقاتً" أنموذجا
جمالٌة التوازي فً شعر نزار قبانً نحو مقاربة سٌمٌائٌة أسلوبٌة
شخصٌة البطل وإنتاجها للمعنى السوسٌولوجً من خالل ثالثٌة مولود فرعون
التحوالت الصرفٌة غٌر الوظائفٌة للمشتقات ،توجٌهها الصوتً وبنٌاتها العمٌقة فً الربع األخٌر من القرآن
الكرٌم.

عبد القادر دامخً
عبد هللا العشً
محمد زرمان

24/06/2014
25/06/2014
26/06/2014

رابح بومعزة

03/02/2015

الرؤٌة التارٌخٌة فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة " رواٌات الطاهر وطار أنموذجا دراسة تحلٌلٌة تفكٌكٌة"

الطٌب بودربالة

05/12/2013

عبد هللا العشً
الطٌب بودربالة
عز الدٌن صحراوي
محمد بوعمامة
فرحات عٌاش

15/12/2013
19/12/2013
09/01/2014
05/03/2014
16/03/2014
19/03/2014

جموعً

سعدي

نقد النقد فً الثقافة العربٌة المعاصرة ،دراسة نقدٌة فً مشروع محمد لطفً الٌوسفً

الطٌب بودربالة

20/04/2015

صالح الدٌن

باوٌة

الحس الملحمً فً الشعر الجزائري الحدٌث والمعاصر ،دراسة فً تجلٌات اإللٌاذة ،جمالٌاتها ودالالتها.

الطٌب بودربالة

27/04/2015

عز الدٌن بوبٌش
معمر حجٌج
محمد زرمان
بلقاسم دفة
السعٌد جاب هللا
عبد السالم ضٌف
لخضر بلخٌر
بلقاسم بلعرج
عبد القادر دامخً
بلقاسم دفة
عبد الرزاق بن السبع
ٌوسف لطرش
الطٌب بودربالة
عبد الرزاق بن السبع
لخضر بلخٌر
محمد منصوري
السعٌد لراوي
عبد القادر دامخً
العربً دحو
ٌوسف األطرش
محمد منصوري
يوسف األطرش
محمد منصوري
لخضر بلخٌر
ضٌف عبد السالم
عز الدٌن صحراوي
السعٌد بن براهٌم
الطٌب بودربالة
السعٌد هادف
عبد القادر دامخً

12/05/2015
23/05/2015
04/06/2015
07/06/2015
11/06/2015
14/06/2015
15/06/2015
16/06/2015
28/06/2015
01/10/2015
04/10/2015
06/10/2015
22/10/2015
26/11/2015
29/11/2015
08/12/2015
10/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
20/12/2015
07/01/2016
07/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
14/01/2016
20/01/2016
28/01/2016

أحمد
كمال
فرٌدة
نجاح
فالق
العٌد
الزاٌدي
إبراهٌم
سعد
مفٌدة
عبد المالك
هند
سعادة
حمزة
األخضر
عالمة
عبد الكرٌم
عادل
نجالء
مفتاح
سهٌلة
صالح
غنٌة
نور الدٌن
خلٌل
ربٌع
زهور
سلٌم
ٌحً
نادٌة

التٌجانً سً كبٌر الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة ورقلة – جمع ودراسة-
بن عمر
بنٌة الخطاب وجمالٌاته فً الدعاء القرآنً – مقاربة أسلوبٌة -
مقالتً
قضاٌا النقد األدبً فً األندلس فً القرنٌن الخامس والسادس الهجرٌٌن.
مدلل
التحلٌل النصً التداولً للخطاب الشعري – شعر عز الدٌن مٌهوبً أنموذجا-
سمٌة
بنٌة السرد فً القصص الشعبً األوراسً– دراسة تداولٌة-
حنكة
أدب الشٌخ محمد الطاهر التلٌلً– جمع ودراسة وتحقٌق-
بودرامة
النحو الوظٌفً والدرس اللغوي العربً – دراسة فً نحو الجملة-
براهمً
األسماء واأللقاب والكنى فً والٌة تبسة –الجزائر -دراسة تداولٌة-
مردف
شعرٌة الخطاب الجمالً واإلٌدٌولوجً فً دٌوان عبد هللا البردونً
بنوناس
أسلوبٌة الخطاب الشعري فً دٌوان الحكٌم أبً الصلت أمٌة بن عبد العزٌز
مغشٌش
النثر المغربً فً القرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن – دراسة تأصٌلٌة فنٌة-
بوعود
شعرٌة الكتابة الروائٌة فً الرواٌة الجزائرٌة – واسٌنً األعرج أنموذجا-
لعلى
سٌمٌائٌة العنوان فً الشعر الجزائري المعاصر -فترة التسعٌنات-
حمادة
بنٌة الخطاب الصوفً فً دٌوان أبً الحسن الششتري
سعدانً
العدول ودالالته فً أسلوب الشرط – دراسة أسلوبٌة فً القرآن الكرٌم-
خذري
الخطاب الشارح فً الشعرٌة العربٌة –شرح ابن جنً لدٌوان المتنبً أنموذجا-
شبرو
استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الخطاب الشعري الجزائري المعاصر()1990-1980
بودٌار
داللة المطر فً الشعر الجاهلً – دراسة نسقٌة سٌاقٌة-
نجاحً
إٌقاع التكرار وجمالٌاته فً دٌوان جنى الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن
خلوف
شعرٌة الحوار فً الخطاب المسرحً الجزائري من 1962إلى اآلن
جحٌش
تحوالت الخطاب الروائً لدى عبد المالك مرتاض من خالل األعمال السردٌة الكاملة
قسٌس
استراتٌجٌات الخطاب المسرحً الجزائري المعاصر مقاربة جمالٌة تداولٌة
دومان
الرؤٌة اإلسالمٌة فً كتابات محمد صالح األدبٌة والنقدٌة
مهري
بنٌة الفعل فً قراءة اإلمام نافع – دراسة فً الوظائف النحوٌة والداللٌة
دعموش
بن
خصائص األسلوب فً شعر أبً الربٌع عفٌف الدٌن التلمسانً
كٌفوش
الحصٌلة اللغوٌة وفق المقاربة بالكفاءات مرحلة التعلٌم المتوسط أنموذجا
شتوح
النظرٌة الخلٌلٌة الحدٌثة وتطبٌقها فً مرحلة التعلٌم المتوسط
كرام
صورة المرأة فً الشعر الجزائري المعاصر ـ دراسة تحلٌلٌة مقارنة ـ
بن مخلوف
جمالٌات اإلعجاز اللغوي فً القرآن الكرٌم
خمٌس
رواٌة السٌرة الذاتٌة الرواٌة العربٌة المعاصرة والحدٌثة أنموذجا

حفٌظة
رجاء
ٌمٌنة
بوجمعة
نسٌمة
محمد
ملٌكة
شمس الدٌن
عبد السمٌع
عٌسى

سوالمٌة
بن منصور
رعاش
بوحفص
كرٌبع
سعدون
ضاوي
شرفً
موفق
قٌزة

رواٌة السٌرة الذاتٌة الرواٌة العربٌة المعاصرة والحدٌثة أنموذجا
األسطورة فً الرواٌة الجزائرٌة دراسة نقدٌة أسطورٌة مقارنة
األسطورة فً الرواٌة الجزائرٌة دراسة نقدٌة أسطورٌة مقارنة
تجلٌات صورة المرأة فً رواٌات نجٌب الكٌالنً
توظٌف الفنون فً ثالثٌة أحالم مستغانمً( ذاكرة الجسد ،فوضى الحواس ،عابر سرٌر)
جمالٌات التلقً دراسة فً شعر السٌاب
تجلٌات األزمة فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة ( 1995ـ  )2005دراسة موضوعاتٌة فنٌة
شعرٌة القصٌدة وسؤال الهوٌة قراءة سٌمٌائٌة فً المتن الشعري لمحمود دروٌش
الخطاب الشعري فً دٌوان حازم القرطاجً مقاربة اسلوبٌة
الوظائف التركٌبٌة فً الجملة العربٌة الجزء األول من القرآن نمودجا

الطٌب بودربالة
الطٌب بودربالة
أحمد جاب هللا
الطٌب بودربالة
أحمد جاب هللا
السعٌد لراوي
نزٌهة زاغز
الطٌب بودربالة
السعٌد لراوي
عبد الكرٌم بورنان

حاتم

كعب

التناص فً أدب األطفال جمالٌاته وأغراضه التربوٌة ـ قصص الحٌوان فً الجزائر عٌنة ـ.

امحمد بن لخضر فورار 16/05/2016

فاطمة
عالٌة
الٌزٌد
عبد الحمٌد
الشرٌف

قاسمً
قري
بلعمش
ختالة
طرطاق

حسان

عجمً

بلقاسم بلعرج

05/06/2016

لندة
شامٌة
عمر
محمد
غنٌة
محمد رضا

لبنىد
بن عباس
ربوح
مغناخً
بوحرة
بركانً

جهود محمد مرتاض فً األدب والنقد
البنٌة اللغوٌة لشعر أحمد عبد المعطً حجازي -دراسة أسلوبٌة
منهج قراءة التراث البالغً عند محمد محمد أبً موسى
المسرح الجزائري النص والعرض والتلقً تأصٌل نظري ومقاربة فً األنساق المعرفٌة
جمالٌات البنى األسلوبٌة فً شعر التفصٌلةلمصطفى محمد الغماري
التفكٌر اللسانً عند اإلمام القرافً من خالل مؤلفٌه الذخٌرة ونفائس األصول فً شرح المحصول دراسة
وصفٌة
الفنون النثرٌة فً آثار البشٌر اإلبراهٌمً
حضور المرأة فً القرآن الكرٌم –دراسة تحلٌلة فنٌة-
المشتقات الصرفٌة العاملة فً القرآن الكرٌم –دراسة وصفٌة تحلٌلٌة-
التوجٌه الداللً للبنى التركٌبٌة تحلٌل لسانً لربع مرٌم على ضوء النظرٌة التحوٌلٌة
تحوالت الخطاب السردي ورهان التجدٌد فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة 2010-1990
تأثٌر النص المقروء فً تنمٌة الكفاءة الثقافٌة لدى المتعلم فً المرحلة االبتدائٌة– دراسة تقوٌمٌة ـ

إدرسً بن خوٌا
لخضر بلخٌر
لخضر بلخٌر
ٌوسف األطرش
بشٌر تاورٌرٌت

29/05/2016
31/05/2016
01/06/2016
05/06/2016
05/06/2016

محمد منصوري
عبد القادر دامخً
عمار شلواي
رابح بومعزة
أحمد جاب هللا
عبد الكرٌم بورنان

06/06/2016
12/07/2016
12/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
18/09/2016

فاطمة

نصٌر

بنٌة النص السردي فً ثالثبة سهٌل إدرٌس (الخندق الغمٌق -الحً الالتٌنً – أصابعنا التً تحترق)

محمد بن لخضر فورار

21/09/2016

سلٌمة
حنٌنة
علً
فطٌمة
بلقاسم
عاشور

مسعودي
طبٌش
كرباع
زودة
جٌاب
بن لطرش

حداثة التشكٌل الشعري عند أدونٌس (الكتاب أمسن المكان اآلن أنموذجا )
النص الموازي فً الرواٌة الجزائرٌة واسٌنً األعرج أنموذجا

الطٌب بودربالة
عٌسى مدور
معمر حجٌج
محمد زرمان
بلقاسم دفه
عزالدٌن صحراوي

26/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
31/10/2016
03/11/2016
17/11/2016

المقاٌٌس النقدٌة فً كتب المختارات الشعرٌة وشروحاتها المفضلٌات ودٌوان حماسة أبً تمام أنموذجا
شعرٌة القصٌدة فً مجلة الشهاب الجزائرٌة
تعلٌمٌة العربٌة بٌن الواقع والخٌال

24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
03/03/2016
03/03/2016
06/03/2016
08/03/2016
14/04/2016

مقاربات الدارسٌن العرب المحدثٌن للنحو العربً ـ دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ألبرز االتجاهات المنهجٌة الحدٌثة
فً النحو العربً ـ
التفكٌر األسلوبً فً النقد المغاربً المعاصر
بنٌة النص القرآنً فً ضوء المقاٌٌس البالغٌة البٌان والمعانً–دراسة فً الجزئٌن األخٌرٌن
حضورالفلسفة األفالطونٌة فً شعر الرابطة القلمٌة
المدائح النبوٌة فً الشعراألندلسً مضامٌنها وأشكالها الفنٌة-شعراء القرن الثامن الهجري لسان الدٌن بن
الخطٌب ابن جابر األندلسً أنموذجا
خطاب التقابل فً القرآن الكرٌم دراسة بالغٌة أسلوبٌة
المنهج االجتماعً فً النقد العربً المعاصر
معالم تحدٌث نظرٌة األدب فً تجربة مارون عبود النقدٌة–دراسة تحلٌلٌة نقدٌة
البنٌة اللغوٌة دالالتها فً النص القرآنً الكرٌم سورة التوبة نموذجا
جمالٌات التناص فً شعر مصطفى الغماري
التناص فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة
المخٌال الصوفً وإنتاج المعنى فً شعر ابن الفارض
بناء األسلوب فً تفسٌر سٌد قطب" فً ظالل القرآن"
التشكٌل الفنً والرؤٌة الواقعٌة فً الكتابة الروائٌة عند الطاهر وطار مقاربة تحلٌلٌة
نظرٌة الشعر فً النقد اإلسالمً المعاصر
الخطاب المسرحً السٌاسً السوري سعد هللا ونوس أنموذجا
التحلٌل النصً التداولً للخطاب الشعري فً دٌوان "وراء الغمام" و"لٌالً القاهرة" إلبراهٌم ناجً
تعلٌمٌة أنشطة اللغة فً التعلٌم االبتدائً-مقاربة نصٌة ـ
االغتراب فً الشعر الجزائري الحدٌث فً العقدٌن األخٌرٌن من القرن العشرٌن
اإلٌقاع الموسٌقً فً الشعر الثوري (مفدي زكرٌا أنموذجا)
التجربة الشعرٌة عند عفٌف الدٌن التلمسانً فً ضوء الدرس النقدي الحدٌث
اإلبداع فً النقد المغربً واألندلسً

محمد زرمان

24/11/2016

زغدودة ذٌاب
السعٌد لراوي
الشرٌف بوروبة

30/11/2016
01/12/2016
07/12/2016

معمر حجٌج

08/12/2016

عبد هللا العشً
عٌسى مدور
السعٌد هادف
محمد زرمان
الطٌب بودربالة
عبد هللا العضً
بلقاسم بلعرج
الطٌب بودربالة
محمد زرمان
أحمد جاب هللا
بلقاسم دفه
النواري السعودي
معمر حجٌج
محمد حجازي
كمال عجالً
أحمد جاب هللا
محمد زرمان

08/12/2016
11/12/2016
13/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
05/01/2017
05/01/2016
08/01/2017
10/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
26/01/2017

شعر الثورة الشعبً فً الجنوب الجزائري ـ جمع ودراسة ـ

معمر حجٌج

28/01/2017

جهود محمد لخضر حسٌن اللغوٌة – دراسة وصفٌة تحلٌلٌة فً ضوء علم اللغة الحدٌث
المنحى التداولً فً التراث البالغً العربً

لخضر بلخٌر
محمد بوعمامة

08/02/2017
08/02/2017

عٌسى بن سدٌرة

09/02/2017

عبد الكرٌم بورنان
عبد الكرٌم بورنان

26/02/2017
27/02/2017

مونٌة

مكرسً

حورٌة
سلٌمة
السعٌد

زروقً
عقونً
قوراري

عز الدٌن

عماري

نعٌمة
حسٌن
توفٌق
حٌاة
وناسة
طارق
عبد الرحمان
الجمعً
حلٌمة
رابح
بوبكر
عبد الغنً
موسى
الوردي
أحمد
زكٌة
فتٌحة

بولكعٌبات
مبرك
بن خمٌس
مستاري
صمادي
زٌناي
جودي
بن حركات
عواج
ذٌاب
نصبة
زمالً
كراد
غنٌمً
بزٌو
بجه
حسٌنً

فاطمة الزهراء

شلبً

مسعود
سلٌم

طواهرٌة
حمدان

عبد المالك

سٌوان

طبٌعة محتوٌات الكتب المدرسٌة وآثارها فً تنمٌة الكفاءة التواصلٌة عند المتعلم الجزائري فً ضوء
بٌداغوجٌا المقاربة بالكفاءات – محتوٌات كتب اللغة واألدب العربً لمرحلة التعلٌم الثانوي أنموذجا

عادل
نعمان

زواقري
بوطهرة

المصطلح الصوتً العربً بٌن التراث والتجدٌد
األنماط التركٌبٌة للصورة االستعارٌة فً القرآن الكرٌم –دراسة نحوٌة داللٌة

حفٌظ
سعاد
حمزة
صالح
مدنً
السعٌد
كرفاوي
جمعة
رشٌد
سٌش
غنٌة
عدالن
غضبان
خمٌسً
السحمدي
عبد القادر
زٌتونة
امحمد

بولخراص
حمٌتً
السعٌد
بوترعة
مدور
خنٌش
بن دومة
حقاٌن
عمران
جمٌلة
بوضٌاف
روٌدي
لٌلى
أدامً
بركاتً
عباسً
مسعود علً
لقدي

نور الدٌن

بوخنوفة

لوٌزة
جمٌلة
سعد هللا
هاشمً
زولٌخة
عبد الحمٌد
عواطف
نجالء
العاٌش
سماح
مراد
عبد الغانً
عبد هللا

جبابلٌة
قرٌن
مكً
قاسمٌة
زٌتون
عمروش
سلبمانً
بوجة
سعدونً
بن خروف
قفً
قباٌلً
بن صفٌة

شعر ابن حمدٌس الصقلً دراسة أسلوبٌة
الخطاب المسرحً الجزائري المعاصر –دراسة تداولٌة ـ
الخطاب الحجاجً فً الفتوحات المكٌة لمحً الدٌن بن عربً – دراسة لسانٌة تداولٌة ـ
تلقً الخطاب النبوي من منظور اللسانٌات التداولٌة
النص والتأوٌل عند حسن حنفً
تكنولوجٌا تعلٌم اللغة العربٌة فً الجامعة الجزائرٌة
مقامات بدٌع الزمان الهمذانً ـ دراسة تداولٌة ـ
الخطاب التأوٌلً العربً الحدٌث ـ ناصر حامد أبو زٌد أنموذجا ـ
التأوٌل وإنتاج الداللة فً النص الصوفً ابن عربً أنموذجا
الكتابة مابعد الحداثة فً الشعر العربً المعاصر
الشعرٌة ونظرٌة التواصل األدبً فً منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجً
داللة المكان فً الخطاب الروائً عند عز الدٌن جالوجً
االغتراب فً شعر سلٌمان العٌسٌـ مقاربة أسلوبٌة ـ
المرجعٌة المعرفٌة للمقدمة الطللٌة بٌن الجاهلٌة وصدراإلسالم دراسة فً النسق الثقافً
جمالٌات المكان فً الشعر الجزائري المعاصر شعراء الثمانٌنات أنموذجا
النسق البالغً فً القصٌدة الجزائرٌة المعاصرة
التقابل فً القرآن الكرٌم بٌن الجمالٌة والداللٌة
امحمد بن ٌوسف أطفٌش وجهوده البالغٌة مع تحقٌق كتابه ربٌع البدٌع فً علم البدٌع

عبد الرزاق بن السبع
متقدم الجابري
عز الدٌن صحراوي
محمد بوعمامة
عز الدٌن بوبٌش
عز الدٌن صحراوي
محمد بوعمامة
محمد ناصر بوحجام
محمد بوعمامة
عبد هللا العشً
أحمد جاب هللا
أحمد جاب هللا
الطٌب بودربالة
عبد القادر دامخً
علً خذري
عبد هللا العشً
محمد بوعمامة
محمد ناصر بوحجام

02/03/2017
04/03/2017
12/03/2017
15/03/2017
09/04/2017
19/04/2017
23/04/2017
24/04/2017
08/05/2017
11/05/2017
14/05/2017
16/05/2017
18/05/2017
20/05/2017
21/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017

تعلٌمٌة اللغة العربٌة بغٌرها فً ظل الكفاٌة التواصلٌة المعاصرة ـ المدرسة الخاصة فً الجزائر أنموذجا ـ

عز الدٌن صحراوي

24/05/2017

الرؤٌا األسطورٌة فً شعر عبد العزٌز مفالح دراسة تحلٌلٌة تأوٌلٌة
مالمح التجربة الصوفٌة فً شعر القرنٌن السادس والسابع الهجرٌٌن الششتري وابن عربً أنموذجا
األنا واألخر فً أدب الرحلة ـ دراسة نقدٌة مقارنة ـ
األسطورة بوصفها أصل األجناس
الرسائل النقدٌة من القرن 3هـ إلى  6هـ بٌن سلطة الخطاب واستراتجٌة الكتابة ـ دراسهتداولٌة ـ
السٌاق ودوره فً إنتاج الداللة دراسة فً تفسٌر الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس
استراتٌجٌة اإلقناع فً البٌان والتبٌن للجاحظ
الحضور الصوفً فً زمن العولمة
التشكٌل الفنً فً هاشمٌات الكمٌت بن زٌد األسدي
التداخل النصً فً القصة القصٌرة الجزائرٌة آلٌات االشتغال وجمالٌات الحضور.
نظرٌة المعنى فً النحو العربً  -مقاربٌة تداولٌة فً مصادر النحو وأصوله -
أثر اللسانٌات الغربٌة على اللسانٌات العربٌة الحدٌثة -التفسٌرٌة عٌنة
المتخٌل التارٌخً فً الرواٌة الجزائرٌة -جدلٌة المرجع والمنجز السردي

الطٌب بودربالة
أحمد جاب هللا
الطٌب بودربالة
علً خذري
الطٌب بودربالة
محمد بوعمامة
عبد السالم ضٌف
أحمد جاب هللا
علً عالٌة
إسماعٌل زردومً
فرحات عٌاش
عزالدٌن صحراوي
إسماعٌل زردومً

25/05/2017
29/06/2017
02/07//2017
06/07/2017
08/07/2017
09/07/2017
09/07/2017
10/07/2017
15/07/2017
30/10/2017
05/11/2017
05/11/2017
08/11/2017

أمال
محمد
لخضر

بوعطٌط
عماري
دٌلمً

إشكاٌة الهوٌة فً الخطاب األنثوي العربً المعاصر – الرواٌة المغاربٌة أنموذجا
مبادئ الدرس التداولً فً التراث العربً  -نظرٌة الخبر واإلنشاء أنموذجا
التحلٌل الفٌزٌائً لصفات أصوات العربٌة -دراسة مخبرٌة

الطٌب بودربالة
محمد فورار
عز الدٌن صحراوي

09/11/2017
15/11/2017
15/11/2017

أسامة

عمٌرات

اآللٌات المنهجٌةللككتابات المٌتا نقدٌة – بحث فً استعمال نقد النقد فً الخطاب العربً المعاصر

محمد زرمان

16/11/2017

إسماعٌل زردومً
عز الدٌن صحراوي

19/11/2017
06/11/2017

عز الدٌن صحراوي

12/122017

عبد السالم ضٌف
علً منصوري
السعٌد هادف
السعٌد هادف
علً عالٌة
العربً دحو
العربً دحو
عبد السالم ضٌف

1312/2017
14/12/2017
17/12/2017
18/12/2017
18/01/2017
21/02/2018
22/02/2018
27/02/2018

بلقاسم دفة

12/04/2018

بلقاسم دفة
السعٌد هادف
السعٌد هادف
عبد الكرٌم بورنان
عبد هللا العشً
محمد منصوري
محمد بوعمامة
محمد لخضر زبادٌة
معمر حجٌج
وداد بن عافٌة
عٌسى مدور
عٌسى مدور
علٌم قادري

15/04/2018
30/04/2018
02/05/2018
07/05/2018
10052018
13/05/2018
01/05/2018
19/06/2018
2406/2018
02/07/2018
0207/2018
0207/2018
04/072018

سلٌمة
جودي
معزوز
السرٌحً
فواز
اسمهان
رزوق
الطاهر
مفتاح
الصادق
عبد الرشٌد
ٌوسف
عباس
مٌلود
عزوز
عبد الكرٌم
عبد الجبار
نبٌل
محمد الزٌن
رضا
ربٌع
إٌمان
عبد العزٌز
كرٌمة
عبد المالك

محفوظً
الحجاج فً رسائل الجاحظ– دراسة تداولٌة حجاجٌة
صٌاح
أهمٌة المكتبة فً تنمٌة المهارات للتلمٌذ الجزائري فً المرحلة االبتدائٌة
تأصٌل اللسانٌات العربٌة عند عبد الرحمان الحاج صالح وتمام حسان  -مقاربة ابستمولوجٌة فً
عبد الحلٌم
المرجعٌة والمنهج -
عائض السرٌحً المؤثرات الغربٌة فً المسرح العربً ( المسرح المصري الٌسورٌالجزائري والٌمنً نموذجا
بن راحلة
تمظهر الحس البولٌلسً فً الرواٌة الجزائرٌة
مصرع
آلٌات تٌسٌر الدرس اللغوي العربً فً فكر تمام حسان
نواري
المباحث اللسانٌة عند األشاعرة
عفٌف
التقدٌر البالغً عند القزوٌنً من خالل االتابٌتلخٌص المفتاح واإلٌضاح
عواج
السٌماتالنفسٌة فً إٌقاع الشعر العربً المعاصر
بن القاٌد
إٌقاع عروض الشعر فً أعمال مصطفى لغماري
همٌسً
حضور التصوف فً الخطاب الروائً العربً المعاصر  -بعض الروٌات العربٌة أنموذجا
الروابط الداللٌة ودورها فً اتساق النص وانسجامه من خالل كتاب السنة األولى من التعلٌم
قسوم
الثانوي آدب وفلسفة -
حشانً
التركٌب اللغوي فً سنن الترمٌذي الجزء األول أموذجا
نزار
آلٌات الحجاج فً الخطاب األدبً عند المعتزلة
ختٌم
االنسجام فً النص القرآنً – دراسة فً االدب والمستوٌات
بن ساسً
تعلٌمٌة أنشطة الغةالعربٌة بٌن الجملة والنص فً المرحلةاالبتدائٌة
ربٌعً
النقد والمضمر الثقافً فً الخطاب النقدي عند الجاحظ
قواس
المنهج االسلوبً فً النقد العربً المعاصر
جٌلً
البنٌة الحجاجٌة فً الخطاب السوسٌرٌدراسة مقاربة بٌن المحاضرات والمخطوطات
معرف
التجدٌد فً النقد العربً المعاصر قراءة فً المدرسة البنٌوٌة وما بعدها
بن مخلوف
المجاز بٌن التأصٌل البالغً العربً والنظرٌات األسلوبٌة الحدٌثة
ملٌكً
أسالٌب الرواٌة النسوٌة الجزائرٌة بٌنالواقٌعٌة والتجدٌد
نقبٌل
شعر ابن الحداد األندلسً–درسة أسلوبٌة -
حجازي
القصة فً الحدٌث النبوي – دراسة أسلوبٌة
بوتٌوتة
نظرٌة النص فً النقد الجزائري المعاصر

نعٌم

قعر المثرد

الطٌب الغزالً
نجاة
ٌسمٌنة
عماد
وردة
نصٌرة
عبد السالم
محمد سلٌمان
فضٌلة
وناسة

قواوة
غقالً
عوادي
بوخاري
كبابً
شٌنة
قدادرة
قارة
بوجلخة
كرازي

مٌلود

حركاتً

نجٌم
الطاهر
الحاج

حناشً
مسٌلً
بعاش

هشام

بلخٌر

بوالنوار
نوري
رضا

بودٌسة
كلبوز
بٌرش

وداد

مٌهوبً

رٌمً

درٌس

عبد الجبار
عبد الكرٌم
الصالح
خدٌجة
حكٌمة
عمار
نواري

علوي
هجرس
زكور
كروش
املولً
خنٌش
بالة

جمالٌات الخطاب الروائً فً أدب االزمة  -نصوص الروائً واسٌنً االعرج  -سٌدة المقام -
شرفات البحر بحر الشمال -حارسةالظالل أنموذجا
عاٌٌرالنصٌة فً دٌوان محمد العٌد آل الخلٌفة
الخبر فً االدب المغربً القدٌم
شعرٌة السرد فً رواٌة سٌرة النتهً عشتها كما أشتهً
تداولٌةالخطاب السٌاسً عند محمد البشٌر اإلبراهٌمً
الواٌةالعربٌة الجزائرٌة فً تسعٌنٌات القرن العشرٌن – دراسة سوسٌو بنائٌة -
الشعر الصوفً المغربً " أبو مدٌن الغوث وعفٌف الدٌن التلمسانً أنموذجا
اإلجراء اللسانً وتحلٌل بنٌة اللغة العربٌة  -دراسة فً ضوء اللسانٌات التقابلٌة -
اتجاهات النقد المسرحً المعاصر فً الوطن العربً
التشكٌل الجمالً فً الشعر الجزائري الحدٌث من خالل جرٌدة البصائر 1935/156
أفعال الكالم فً أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم – دراسة تداولٌة فً موطأ الغمام مالك
أنظمة اللغة الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة و الصرفٌة والنحوٌة والداللٌة فً شعر الخنساء -دراسة
وصفٌة تحلٌلٌة '
سٌمٌائٌةالصورة الكاركاتورٌة فً الصحافة الجزائرٌة
البنٌة الفنٌة فٌروٌات الحبٌب الساٌح –دراسة سوسٌو نصٌة
ظاهرة اللزوم والتعدي بٌن العربٌة والفلرنسٌة– دراسة لسانٌة تقابلٌة -
استراتٌجٌات الخطاب التعلٌمً فٌالتعلٌم الثانوي تدرٌس اللغة العربٌة فً السنة األولى ثانوي
بمدٌنة عٌن البٌضاء انموذجا مقاربة تداولٌة
النقد االدبً فً المغرب العبً خالل القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن – الرافد واإلتجاهات
الخطاب النقدي والبالغً عند المعتزلة ( مقاربة تداولٌة لسانٌة )
أسس النظرٌة الصوتٌة عند قدامى الصوتٌٌن العرب – رؤٌة لسانٌة معاصرة

معمر حجٌج

07/07/2018

بلقاسم دفة
إسماعٌل زردومً
معمر حجٌج
علً منصوري
ٌوسف األطرش
إسماعٌل زردومً
السعٌد هادف
عبد السالم ضٌف
عبد السالم ضٌف
السعٌد هادف

08/07/2018
09/072018
1007/2018
11/07/2018
17/07/2018
19/07/2018
24/09/2018
26/09/2018
27/09/2018
01/10/2018

فرحات عٌاش

07/10/2018

السعٌد هادف
عباس بن ٌحً
امحمد بن نبٌري

09/10/2018
18/102018
24/10/2018

لبوخ بوجملٌن

04/11/2018

كمال عجالً
محمد حجازي
عبد الكرٌم بورنان

08/11/2018
15/11/2018
12/12/2018

القٌة الوظٌفٌة لشبه الجملة فٌالعربٌة ( دراسة تطبٌقٌة على آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً النثرٌة )

بلقاسم لٌبارٌر

16/11/2018

لخضر بلخٌر

06/02/2019

بلقاسم دفة
عٌسى مدور
معمر حجٌج
أحمد جاب هللا
محمد زرمان
عبد السالم ضٌف
محمد زرمان

17/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
28/02/2019
18/03/2019

أثر الدلٌل العقلً فً التوجٌه النحوي للقراءات القرآنٌة من خالل البٌان فً غرٌب إعراب القرآن
البن األنباري
بنٌة الخطاب فً شعر البارودي (دراسة أسلوبٌة )
التناص القرآنً فً الشعر العباسً ( زهدٌات أبً العتاهٌة أنموذجا )
الظواهر االسلوبٌة فً شعر عثمان لوصٌف
تجلٌات الحداثة فً الشعر الجزائري من 1990إلى 2010
الخطاب الصوفً فً الشعر الزٌانً
التأصٌل فً المسرح الجزائري الحدٌث
الخطاب النثري فً مجلة الشهاب الجزائرٌة 19291939

قاسم

بوزٌد

آمنة
أسماء
عبد العزٌز
بوستة
سامٌة
نعٌمة
عبد العزٌز
سلٌمة
عزالدٌن
محمد ٌزٌد
أم كلثوم
بلقاسم
حسٌن
ربٌحة
آمنة
نوري
وردة
دنٌا
علً

لحسن
بن منصور
قٌبوج
محمدو
حامدي
روابح
فٌضالً
بلعزوي
صحراوي
سالم
حوٌشً
شعبان
بوبلوطة
وزان
أمقران
خذري
مداح
بن قسمً
مصباحً

عبد الحق

مجٌطنة

فاطمة

شكشاك

نبٌلة
سامٌة
كرٌمة
علٌمة
ربعٌة

أعبش
بوعالق
بوطارن
نعون
بن مخلوف

عبد العزٌز

شوحة

آلٌات الخطاب المسرحً عند سعد هللا ونوس الفٌل ٌامالك الزمان –الملك هو الملك -أنموذجا مقربة
سٌمٌائٌة
األشكال الشعرٌة فً عصري الضعف والنهضة ( دراسة فً األوزان والموازنات الصوتٌة
النحو الكلً بٌن اكتساب اللغة وتفسٌرها -دراسة وصفٌة تحلٌلٌة -
التناص فً السعر المغربً القدٌم شعر الثغري التلمسانً أنموذجا
نحو النص فً كتاب أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن للشنقٌطً – مقاربة لسانٌة-
التجرٌب السردي – مقاربات فً الرواٌة المغاربٌة
البٌان الحجاجً فً الخطاب القرآنً – الربع األخٌر فً القرآن
المقاربة النقدٌة للنص األدبً فً التعلٌم الثانوي –دراسة تقوٌمٌة -
آلٌات التولٌد فً المعجم الموحد لمصطلحات اللسانٌات – دراسة إحصائٌة وصفٌة تحلٌلٌة
جمالٌات التلقً عند عبد القاهر الجرجانً
الجمل النحوٌة فً تفسٌر البحر المحٌط ألبً حٌان األندلسً
البنٌة الداللٌة لألمثال القٌاسٌة
البعد اإلنسانً فً الشعر الجزائري الحدٌث ( )1980-1930
الخطابة العربٌة فً العصر األموي بٌن المقصدٌة والتأوٌل – مقارنة تداولٌة -
أثر الواقع اللغوي للمجتمع الجزائري فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة الفصحى  -دراسة لسانٌة اجتماعٌة -
شعرٌة الخطاب المصاحب للرواٌة الجزائرٌة 200/2010
التفكٌر اللغوي عند السكاكً -قراءة لسانٌة -
نظرٌة الثقافة عند إدوارد سعٌد
بنٌة الخطاب فً شعر عبد القادر الحصنً – دراسة تحلٌلٌة من منظور لسانٌات النص-
النقد السٌكولوجً العربً المعاصر
السرد فً النص المقدس قصة موسى علٌه السالم بٌن القرآن الكرٌم والعهد القدٌم –دراسة سردٌة
مقارنة

عبد الرزاق بن السبع

17/04/2019

العربً دحو
صالح خدٌش
عٌسى مدور
لخضر بلخٌر
محمد لخضر زبادٌة
عبد الكرٌم بورنان
الطٌب بودربالة
عز الدٌن صحراوي
متقدم الجابري
بلقاسم دفة
جودي مرداسً
معمر حجٌج
إسماعٌل زردومً
عز الدٌن صحراوي
محمد األخضر زبادٌة
لخضر بلخٌر
عبد القادر دامخً
بلقاسم دفة
الطٌب بودربالة

18/04/2019
21/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
28/08/2019
02/05/2019
04/05/2019
05/05/2019
27/06/2019
23/06/2019
24/06/2019
25/06/2019
26/06/2019
27/06/2019
30/06/2019
01/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
08/07/2019

علً خذري

10/07/2019

بنٌة الخطاب السردي بوح الرجل القادم من الظالم البراهٌم سعدي وتاكسانة للسعٌد بوطاجً نموذجا

السعٌد جاب هللا

15/07/2019

شعرٌة المجاز فً النقد العربً القدٌم من القرن الثانً إلى القرن الخامس الهجري
تداخل األجناس فً الرواٌة الجزائري المعاصرة
رواٌة الواقعٌة اللغوٌة الرواٌة الجزائرٌة أنموذجا
النص الضعري العربً الموجه لألطفال فً الجزائر ( )2010-1990دراسة أسلوبٌة
دٌوان الزمن األخضر ''ألبً القاسم سعد هللا – دراسة تحلٌلٌة فً ضوء لسانٌات النص

إسماعٌل زردومً
طارق ثابت
علً خذري
عبد الرزاق بن السبع
جودي مرداسً

16/07/2019
10/10/2019
17/10/2019
28/01/2020
18/02/2020

منهج االحنجاج اللغوي للقراءات القرآنٌة وتوجٌهها (موازنة بٌن كتابً  :الكشف عن وجوه القراءات
السبع وعللها وحججها لمكً بن أبً طالب القٌسً  ،وشرح الهداٌة فً توجٌه القراءات للمهدوي

بلقاسم لٌبارٌر

05/03/2020

لٌندة
باسٌن
لٌلى
سمٌرة

قٌاس
بلعباس
رحامنٌة
بن جامع

أحمد

رٌة

عبد هللا
صونٌة
عائشة
نور الدٌن

باونً
بوعبد هللا
طاوس
بن حدٌد

عقٌلة

بعٌرة

بلقاسم دفة
الداللة النحوٌة لألبنٌة التركٌبٌة فً دٌوان البرزخ والسكن لعبد هللا حمادي
عبد القادر دامخً
تداولٌة الخطاب فً رسائل أبً عبد هللا محمد بن أبً الخصال ()540
جودي مرداسً
المصطلح الصرفً فً كتاب المنصف البن جنً فً ضوء الدرس اللسانً الحدٌث
النقدٌة زرمان
سلطة المرجعٌات المعرفٌة الغربٌة فً النقد المغاربً المعاصر -قراءة إبستٌمولوجٌة فً مرتكزات الخطابات محمد
إسماعيل زردومي
سٌمٌائٌة الخطاب السردي فً مقامات السرقسطً

25/05/2021

عبٌد

بن حملة

مرداسً
الجودي أنموذجا
أهمٌة المقاربة النصٌة فً تدرٌس أنشطة اللغة العربٌة-دراسة تحلٌلٌة فً ضوء لسانٌات النص -السنة الرابعة متوسط

28/06/2021

الخطاب اإلصالحً فً فكر عبد الحمٌد بن بادٌس-مقاربة تداولٌة -
داللة المكان والزمان فً رسائل ابن شهٌد األندلسً رسالة الزوابع والتوابع أنموجا
جدلٌة الواقعً والمتخٌل فً المنجز السردي الروائً الجزائري المعاصر–دراسة تحلٌلٌة نقدٌة -
التجربة المسرحٌة عند جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن

علً منصوري
أحمد جاب هللا
الطٌب بودربالة
عبد الرزاق بن السبع

11/03/2020
06/07/2020
11/10/2020
17/11/2020

التلقً فً المسرح الجزائري المعاصر مسرحٌات األقوال واالجواد واللثام لعبد القادر علولة أنموذجا

محمد لخضر زبادٌة

22/10/2019
25/11/2020
27/12/2020
08/02/2021
18/02/2021

